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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سـيدنا وموالنـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه صـالة 

  وسالمًا دائمين إلى يوم الدين.
رى اإلنسـان العبـر التـي حصـلت لغيـره فيعتبـر ويطـالع وبعد، فإن سير األولين صارت عبرة لآلخـرين لكـي يـ

حديث األمم السـالفة ومـا جـرى لهـم فينزجـر. فسـبحان مـن جعـل حـديث األولـين عبـرة لقـوم آخـرين فمـن تلـك 
  العبر والحكايات التي تسمى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب واألمثال.

  
  حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه الزمان

واهللا أعلم أنه كان فيما مضى من قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملك من ملوك ساسـان بجزائـر حكي 
الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم لـه ولـدان أحـدهما كبيـر واآلخـر صـغير وكانـا بطلـين وكـان 

لكتـه وكـان اسـمه الكبير أفرس من الصـغير وقـد ملـك الـبالد وحكـم بالعـدل بـين العبـاد وأحبـه أهـل بـالده ومم
الملـــك شـــهريار وكـــان أخـــوه الصـــغير اســـمه الملـــك شـــاه زمـــان وكـــان ملـــك ســـمرقند العجـــم، ولـــم يـــزل األمـــر 
مستقيمًا فـي بالدهمـا وكـل واحـد منهمـا فـي مملكتـه حـاكم عـادل فـي رعيتـه مـدة عشـرين سـنة وهـم فـي غايـة 

  البسط واالنشراح.
أخيــه الصــغير فــأمر وزيــره أن يســافر إليــه ويحضــر بــه  لــم يــزاال علــى هــذه الحالــة إلــى أن اشــتاق الكبيــر إلــى

فأجابـــه بالســـمع والطاعـــة وســـافر حتـــى وصـــل بالســـالمة ودخـــل علـــى أخيـــه وبلغـــه الســـالم وأعلمـــه أن أخـــاه 
مشــتاق إليــه وقصــده أن يــزوره فأجابــه بالســمع والطاعــة وتجهــز وأخــرج خيامــه وبغالــه وخدمــه وأعوانــه وأقــام 

  لبًا بالد أخيه.وزيره حاكمًا في بالده وخرج طا
فلمــا كــان فــي نصــف الليــل تــذكر حاجــة نســيها فــي قصــره فرجــع ودخــل قصــره فوجــد زوجتــه راقــدة فــي فراشــه 
معانقة عبدًا أسود من العبيد، فلما رأى هذا اسودت الدنيا في وجهه وقـال فـي نفسـه: إذا كـان هـذا األمـر قـد 

عنــد أخــي مــدة، ثــم أنــه ســل ســيفه وضــرب وقــع وأنــا مــا فارقــت المدينــة فكيــف حــال هــذه العــاهرة إذا غبــت 
االثنين فقتلهما في الفراش ورجع من وقته وساعته وسار إلى أن وصـل إلـى مدينـة أخيـه ففـرح أخيـه بقدومـه 
ثــم خــرج إليــه والقــاه وســلم عليــه ففــرح بــه غايــة الفــرح وزيــن لــه المدينــة وجلــس معــه يتحــدث بانشــراح فتــذكر 

حصل عنده غم زائـد واصـفر لونـه وضـعف جسـمه، فلمـا رآه أخـوه الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته ف
  على هذه الحالة ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بالده وملكه فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك.

ثم أنه قال له في بعض األيام: يا أخي أنا في باطني جرح، ولم يخبره بما رأى من زوجته، فقـال: إنـي أريـد 
  يد والقنص لعله ينشرح صدرك فأبى ذلك فسافر أخوه وحده إلى الصيد.أن تسافر معي إلى الص

http://abbassa.wordpress.com ��� �����



وكان في قصر الملك شبابيك تطل على بستان أخيه فنظروا وٕاذا بباب القصـر قـد فـتح وخـرج منـه عشـرون 
جاريــة وعشــرون عبــدًا وامــرأة أخيــه تمشــي بيــنهم وهــي غايــة فــي الحســن والجمــال حتــى وصــلوا إلــى فســقية 

سوا مـع بعضـهم، وٕاذا بـامرأة الملـك قالـت: يـا مسـعود، فجاءهـا عبـد أسـود فعانقهـا وعانقتـه وخلعوا ثيابهم وجل
  وواقعها وكذلك باقي العبيد فعلوا بالجواري، ولم يزالوا في بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهار.

الغم وقال: هذا فلما رأى أخو الملك فقال: واهللا إن بليتي أخف من هذه البلية، وقد هان ما عنده من القهر و 
  أعظم مما جرى لي، ولم يزل في أكل وشرب.

وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسـلما علـى بعضـهما، ونظـر الملـك شـهريار إلـى أخيـه الملـك شـاه زمـان وقـد 
رد لونـه واحمــر وجهـه وصــار يأكــل بشـهية بعــدما كــان قليـل األكــل، فتعجــب مـن ذلــك وقــال: يـا أخــي، كنــت 

رد إليك لونك فأخبرني بحالك، فقال له: أما تغير لوني فـأذكره لـك واعـف عنـي  أراك مصفر الوجه واآلن قد
  إخبارك برد لوني، فقال له: أخبرني أوًال بتغير لونك وضعفك حتى أسمعه.

فقــال لــه: يــا أخــي، إنــك لمــا أرســلت وزيــرك إلــي يطلبنــي للحضــور بــين يــديك جهــزت حــالي وقــد بــررت مــن 
أعطيتها لك في قصـري فرجعـت فوجـدت زوجتـي معهـا عبـد أسـود وهـو  مدينتي، ثم أني تذكرت الخرزة التي

نائم في فراشـي فقتلتهمـا وجئـت عليـك وأنـا متفكـر فـي هـذا األمـر، فهـذا سـبب تغيـر لـوني وضـعفي، وأمـا رد 
  لوني فاعف عني من أن أذكره لك.

يــه جميـع مــا رآه فلمـا ســمع أخـوه كالمــه قـال لــه: أقسـمت عليــك بـاهللا أن تخبرنــي بسـبب رد لونــك، فأعـاد عل 
فقال شهريار ألخيه شاه زمان: اجعل أنك مسـافر للصـيد والقـنص واختـف عنـدي وأنـت تشـاهد ذلـك وتحققـه 
عينـاك، فنـادى الملـك مـن سـاعته بالسـفر فخرجـت العسـاكر والخيـام إلـى ظـاهر المدينـة وخـرج الملـك ثـم أنــه 

مختفيـًا إلــى القصــر الــذي فيــه أخــوه  جلـس فــي الخيــام وقــال لغلمانــه ال يــدخل علـي أحــد، ثــم أنــه تنكــر وخــرج
وجلــس فــي الشــباك المطــل علــى البســتان ســاعة مــن الزمــان وٕاذا بــالجواري وســيدتهم دخلــوا مــع العبيــد وفعلــوا 

  كما قال أخوه واستمروا كذلك إلى العصر.
فلمــا رأى الملــك شــهريار ذلــك األمــر طــار عقلــه مــن رأســه وقــال ألخيــه شــاه زمــان: قــم بنــا نســافر إلــى حــال 

بيلنا وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى ألحـد مثلنـا أو ال فيكـون موتنـا خيـر مـن حياتنـا، فأجابـه س
لذلك. ثم أنهما خرجا مـن بـاب سـري فـي القصـر ولـم يـزاال مسـافرين أيامـًا وليـالي إلـى أن وصـال إلـى شـجرة 

يحان. فلمــا كــان بعــد فــي وســط مــرج عنــدها عــين بجانــب البحــر المــالح فشــربا مــن تلــك العــين وجلســا يســتر 
ساعة مضت من النهار وٕاذا هم بالبحر قد هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السـماء وهـو قاصـد تلـك 
المرجة. فلمـا رأيـا ذلـك خافـا وطلعـا إلـى أعلـى الشـجرة وكانـت عاليـة وصـارا ينظـران مـاذا يكـون الخبـر، وٕاذا 

وق فطلع إلـى البـر وأتـى الشـجرة التـي همـا بجني طويل القامة عريض الهامة واسع الصدر على رأسه صند
فوقهــا وجلــس تحتهــا وفــتح الصــندوق وأخــرج منــه علبــة ثــم فتحهــا فخرجــت منهــا صــبية بهيــة كأنهــا الشــمس 

 المضيئة كما قال الشاعر: 

 واستنارت بنورها األسحـار  أشرقت في الدجى فالح النهار



 تنبدي وتنجـلـي األقـمـار  من سناها الشموس تشرق لما

 حين تبدو وتهتـك األسـتـار  تسجد الكـائنـات بـين يديهـا

 هطلت بالمدامع األمـطـار  وٕاذا أومضت بروق حمـاهـا

قال: فلما نظر إليها الجني قـال: يـا سـيدة الحرائـر التـي قـد اختطفتـك ليلـة عرسـك أريـد أن أنـام قلـيًال، ثـم أن 
لـى الشـجرة فـرأت الملكـين وهمـا فـوق تلـك الشـجرة الجني وضع رأسه على ركبتيها ونام فرفعت رأسها إلـى أع

فرفعت رأس الجني من فوق ركبتيها ووضعته على األرض ووقفت تحـت الشـجرة وقالـت لهمـا باإلشـارة انـزال 
وال تخافــا مــن هــذا العفريــت فقــاال لهــا: بــاهللا عليــك أن تســامحينا مــن هــذا األمــر، فقــال لهمــا بــاهللا عليكمــا أن 

العفريت فيقتلكما شر قتلة، فخافا ونزال إليها فقامت لهما وقالت ارصعا رصـعًا عنيفـًا تنزال وٕاال نبهت عليكما 
وٕاال أنبه عليكما العفريت، فمن خوفهما قال الملك شهريار ألخيه الملك شاه زمان: يـا أخـي افعـل مـا أمرتـك 

كمـا تتغـامزان فـإن لـم به فقال: ال أفعل حتى تفعل أنت قبلي، وأخذا يتغامزان على نكاحها فقالت لهما مـا أرا
تتقدما وتفعال وٕاال نبهت عليكما العفريت، فمن خوفهما من الجني فعال ما أمرتهما بـه فلمـا فرغـا قالـت لهمـا 
أقفــا وأخرجــت لهمــا مــن جيبهــا كيســًا وأخرجــت لهمــا منــه عقــدًا فيــه خمســمائة وســبعون خاتمــًا، فقالــت لهمــا: 

أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي علـى غفلـة قـرن  فقاال لها: ال ندري فقالت لهما ؟أتدرون ما هذه
هــذا العفريــت فأعطيــاني خاتميكمــا أنتمــا االثنــان األخــران فأعطاهــا مــن يــديهما خــاتمين فقالــت لهمــا أن هــذا 
العفريــت قــد اختطفنــي ليلــة عرســي ثــم أنــه وضــعني فــي علبــة وجعــل العلبــة داخــل الصــندوق ورمــى علــى 

ي فــي قــاع البحــر العجــاج المــتالطم بــاألمواج، ويعلــم أن المــرأة منــا إذا أرادت الصــندوق ســبعة أقفــال وجعلنــ
  أمر لم يغلبها شيء كما قال بعضهم: 

 وال تثق بعهـودهـن  ال تأمنن إلى النـسـاء

 معلق بفـروجـهـن  فرضاؤهن وسخطهن

 والغدر حشو ثيابهـن  بيدين ودًا كـاذبـــاً 

 هـنمتحذرًا من كيد  بحديث يوسف فاعتبر

  أخرج آدمًا من أجلهن  أو ما تـرى إبـلـيس

فلما سمعا منها هذا الكالم تعجبا غايـة العجـب وقـاال لبعضـهما: إذا كـان هـذا عفريتـًا وجـرى لـه أعظـم ممـا  
جرى لنا فهذا شيء يسلينا. ثم أنهمـا انصـرفا مـن سـاعتهما ورجعـا إلـى مدينـة الملـك شـهريار ودخـال قصـره. 

وكــذلك أعنــاق الجــواري والعبيــد، وصــار الملــك شــهريار كلمــا يأخــذ بنتــًا بكــرًا يزيــل  ثــم أنــه رمــى عنــق زوجتــه
بكارتها ويقتلها من ليلتها، ولم يزل على ذلك مدة ثالث سنوات فضـجت النـاس وهربـت ببناتهـا ولـم يبـق فـي 

  تلك المدينة بنت تتحمل الوطء.
وزير وفتش فلم يجد بنتًا فتوجـه إلـى منزلـه ثم أن الملك أمر الوزير أن يأتيه بنت على جري عادته، فخرج ال

وهــو غضــبان مقهــور خــايف علــى نفســه مــن الملــك. وكــان الــوزير لــه بنتــان ذاتــا حســن وجمــال وبهــاء وقــد 



واعتــدال الكبيــرة اســمها شــهرزاد والصــغيرة اســمها دنيــازاد، وكانــت الكبيــرة قــد قــرأت الكتــب والتــواريخ وســير 
ضـيين. قيـل أنهـا جمعـت ألـف كتـاب مـن كتـب التـواريخ المتعلقـة بـاألمم الملوك المتقـدمين وأخبـار األمـم الما

السالفة والملوك الخالية والشعراء فقالت ألبيها: مالي أراك متغيرًا حامل الهـم واألحـزان وقـد قـال بعضـهم فـي 
 المعنى شعرًا: 

 إن هـمـًا ال يدوم  قل لمن يحمل همـاً 

 هكذا تفنى الهمـوم  مثل ما يفنى السرور

ما سمع الوزير من ابنته هذا الكالم حكى لها ما جرى له من األول إلى اآلخر مـع الملـك فقالـت لـه: بـاهللا فل
يــا أبــت زوجنــي هــذا الملــك فإمــا أن أعــيش وٕامــا أن أكــون فــداء لبنــات المســلمين وســببًا لخالصــهن مــن بــين 

ذلـــك فقـــال: أخشـــى عليـــك أن يديــه، فقـــال لهـــا: بـــاهللا عليـــك ال تخـــاطري بنفســـك أبـــدًا، فقالــت لـــه: ال بـــد مـــن 
    ؟يحصل لكن ما حصل الحمار والثور مع صاحب الزرع، فقالت له: وما الذي جرى لهما يا أبت

  

  حكاية الحمار والثور مع صاحب الزرع
قـال: اعلمــي يــا ابنتــي أنـه كــان لــبعض التجــار أمـوال ومــواش وكــان لــه زوجـة وأوالد وكــان اهللا تعــالى أعطــاه 

الطير وكان مسكن ذلك التاجر األرياف وكان عنده في داره حمار وثور فأتى يومًا معرفة ألسن الحيوانات و 
الثور إلى مكان الحمار فوجـده منكوسـًا مرشوشـًا وفـي معلفـه شـعير مغربـل وتـبن مغربـل وهـو راقـد مسـتريح، 
وفــي بعــض األوقــات ركبــه صــاحبه لحاجــة تعــرض لــه ويرجــع علــى حالــه، فلمــا كــان فــي بعــض األيــام ســمع 

ر الثـور وهـو يقـول للحمـار: هنيئـًا لـك ذلــك، أنـا تعبـان وأنـت مسـتريح تأكـل الشـعير مغـربًال ويخــدمونك التـاج
  وفي بعض األوقات يركبك صاحبك ويرجع وأنا دائمًا للحرث.

فقــال لــه الحمــار: إذا خرجــت إلــى الغــيط ووضــعوا علــى رقبتــك النــاف فارقــد وال تقــم ولــو ضــربوك فــإن قمــت 
ا بــك ووضــعوا لــك الفــول فــال تأكلــه كأنــك ضــعيف وامتنــع عــن األكــل والشــرب يومــًا أو فارقــد ثانيــًا فــإذا رجعــو 

يومين أو ثالثة فإنك تستريح من التعب والجهد، وكان التاجر يسـمع كالمهمـا، فلمـا جـاء السـواق إلـى الثـور 
ر: خذ الحمـار بعلفه أكل منه شيئًا يسيرًا فأصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيفًا فقال له التاج

وحرثـه مكانــه اليـوم كلــه، فلمـا رجــع آخـر النهــار شــكره الثـور علــى تفضـالته حيــه أراحـه مــن التعـب فــي ذلــك 
اليــوم فلــم يــرد عليــه الحمــار جوابــًا ونــدم أشــد الندامــة، فلمــا رجــع كــان ثــاني يــوم جــاء المــزارع وأخــذ الحمــار 

ضــعف فتأملــه الثــور وشــكره ومجــده فقــال لــه وحرثــه إلــى آخــر النهــار فلــم يرجــع إال مســلوخ الرقبــة شــديد ال
الحمــار: أعلــم أنــي لــك ناصــح وقــد ســمعت صــاحبنا يقــول: إن لــم يقــم الثــور مــن موضــعه فــأعطوه للجــزار 

  ليذبحه ويعمل جلده قطعًا وأنا خائف عليك ونصحتك والسالم.
امــه حتــى لحــس فلمــا ســمع الثــور كــالم الحمــار شــكره وقــال فــي غــد أســرح معهــم، ثــم أن الثــور أكــل علفــه بتم

المذود بلسـانه، كـل ذلـك وصـاحبهما يسـمع كالمهمـا، فلمـا طلـع النهـار وخـرج التـاجر وزوجـه إلـى دار البقـر 



وجلسا فجاء السواق وأخذ الثـور وخـرج، فلمـا رأى الثـور صـاحبه حـرك ذنبـه وظـرط وبرطـع، فضـحك التـاجر 
  حتى استلقى على قفاه.

شـيء رأيتـه وسـمعته وال أقـدر أن أبـيح بـه فـأموت، فقالـت فقالت له زوجته: من أي شيء تضحك فقال لهـا: 
له: ال بـد أن تخبرنـي بـذلك ومـا سـبب ضـحكك ولـو كنـت تمـوت، فقـال لهـا: مـا أقـدر أن أبـوح بـه خوفـًا مـن 
الموت، فقالت له: أنت لم تضحك إال علي. ثم أنها لم تزل تلح عليه وتلح في الكـالم إلـى أن غلبـت عليـه، 

سل أحضر القاضي والشهود وأراد أن يوصي ثـم يبـوح لهـا بالسـر ويمـوت ألنـه كـان فتحير أحضر أوالده وأر 
  يحبها محبة عظيمة ألنها بنت عمه وأم أوالده وكان عمر من العمر مائة وعشرين سنة.

ثم أنه أرسل وأحضر جميع أهلها وأهل جارته وقال لهم حكايته وأنه متى قـال ألحـد علـى سـره مـات، فقـال  
مـن حضـر: بــاهللا عليـك اتركـي هـذا األمـر لــئال يمـوت زوجـك أبـو أوالدك، فقالـت لهــم: ال لهـا جميـع النـاس م

أرجع عنـه حتـى يقـول لـي ولـو يمـوت. فسـكتوا عنهـا. ثـم أن التـاجر قـام مـن عنـدهم وتوجـه إلـى دار الـدواب 
  ليتوضأ ثم يرجع يقول لهم ويموت.

الكلــب وهــو ينــادي الــديك ويســبه  وكــان عنــده ديــك تحتــه خمســون دجاجــة، وكــان عنــده كلــب، فســمع التــاجر
فأعــاد الكلــب عليــه  ؟ويقــول لــه: أنــت فرحــان وصــاحبنا رايــح يمــوت، فقــال الــديك للكلــب: وكيــف ذلــك األمــر

القصة فقال له الديك: واهللا إن صاحبنا قليـل العقـل. أنـا لـي خمسـون زوجـة أرضـي هـذه وأغضـب هـذه وهـو 
مـا لـه ال يأخـذ لهـا بعضـًا مـن عيـدان التـوت ثـم يـدخل ما له إال زوجة واحدة وال يعرف صالح أمـره معهـا، ف

  إلى حجرتها ويضربها حتى تموت أو تتوب وال تعود تسأله عن شيء.
قال: فلما سمع التاجر كـالم الـديك وهـو يخاطـب الكلـب رجـع إلـى عقلـه وعـزم علـى ضـربها، ثـم قـال الـوزير 

قــال: دخــل عليهــا الحجــرة  ؟ه: مــا فعــلالبنتــه شــهرزاد ربمــا فعــل بــك مثــل مــا فعــل التــاجر بزوجتــه، فقالــت لــ
بعـــدما قطـــع لهـــا عيـــدان التـــوت وخبأهـــا داخـــل الحجـــرة وقـــال لهـــا: تعـــالي داخـــل الحجـــرة حتـــى أقـــول لـــك وال 
ينظرني أحد ثم أموت، فـدخلت معـه، ثـم أنـه قفـل بـاب الحجـرة عليهمـا ونـزل عليهـا بالضـرب إلـى أن أغمـي 

يـه وتابــت وخرجــت وٕايــاه وفـرح الجماعــة وأهلهــا وقعــدوا فــي عليهـا، فقالــت لــه: تبــت، ثـم أنهــا قبلــت يديــه ورجل
  أسر األحوال إلى الممات.

فلما سمعت ابنة الوزير مقالـة أبيهـا قالـت لـه: ال بـد مـن ذلـك، فجهزهـا وطلـع إلـى الملـك شـهريار وكانـت قـد 
ك أوصــت أختهــا الصــغيرة وقالــت لهــا: إذا توجهــت إلــى الملــك أرســلت أطلبــك فــإذا جئــت عنــدي ورأيــت الملــ

قضى حاجته مني قولي يا أختي حدثينا حديثًا غريبًا نقطع به السهر وأنا أحدثك حديثًا يكـون فيـه الخـالص 
  إن شاء اهللا.

ثــم أن أباهــا الــوزير طلــع بهــا إلــى الملــك فلمــا رآه فــرح وقــال: أتيــت بحــاجتي فقــال: نعــم، فلمــا أراد أن يــدخل 
لي أختًا صـغيرة أريـد أن أودعهـا، فأرسـلها الملـك إليهـا  فقالت: أيها الملك إن ؟عليها بكت، فقال لها: ما بك

فجاءت إلى أختها وعانقتهـا وجلسـت تحـت السـرير فقـام الملـك وأخـذ بكارتهـا ثـم جلسـوا يتحـدثون، فقالـت لهـا 



أختهــا الصــغيرة: بــاهللا عليــك يــا أختــي حــدثينا حــديثًا نقطــع بــه ســهر ليلتنــا فقالــت: حبــًا وكرامــة إن أذن الملــك 
  ا سمع ذلك الكالم وكان به قلق ففرح بسماع الحديث.المهذب، فلم

 

  حكاية التاجر مع العفريت
  الليلة األولى 

قالـت: بلغنــي أيهـا الملــك السـعيد، أنــه كــان تـاجر مــن التجـار، كثيــر المــال والمعـامالت فــي الـبالد قــد ركــب  
رجـه وأكـل كسـرة يومًا وخرج يطالب في بعـض الـبالد فاشـتد عليـه الحـر فجلـس تحـت شـجرة وحـط يـده فـي خ

كانت معه وتمرة، فلما فرغ من أكل التمـرة رمـى النـواة وٕاذا هـو بعفريـت طويـل القامـة وبيـده سـيف، فـدنا مـن 
قـال لـه: لمـا  ؟ذلك التاجر وقال له: قم حتى أقتلـك مثـل مـا قتلـت ولـدي، فقـال لـه التـاجر: كيـف قتلـت ولـدك

ي عليـــه ومـــات مـــن ســـاعته فقـــال التـــاجر أكلـــت التمـــرة ورميـــت نواتهـــا جـــاءت النـــواة فـــي صـــدر ولـــدي فقضـــ
للعفريت: أعلم أيهـا العفريـت أنـي علـى ديـن ولـي مـال كثيـر وأوالد وزوجـة وعنـدي رهـون فـدعني أذهـب إلـى 
بيتي وأعطـي كـل ذي حـق حقـه ثـم أعـود إليـك، ولـك علـي عهـد وميثـاق أنـي أعـود إليـك فتفعـل بـي مـا تريـد 

طلقه فرجع إلى بلده وقضـى جميـع تعلقاتـه وأوصـل الحقـوق واهللا على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجني وأ
إلـى أهلهـا وأعلـم زوجتـه وأوالده بمـا جـرى لـه فبكــوا وكـذلك جميـع أهلـه ونسـاءه وأوالده وأوصـى وقعـد عنــدهم 
إلى تمام السنة ثم توجه وأخذ كفنه تحت إبطـه وودع أهلـه وجيرانـه وجميـع أهلـه وخـرج رغمـًا عـن أنفـه وأقـيم 

صراخ فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان وكان ذلك اليـوم أول السـنة الجديـدة فبينمـا هـو عليه العياط وال
جالس يبكي على ما يحصل له وٕاذا بشيخ كبير قـد أقبـل عليـه ومعـه غزالـة مسلسـلة فسـلم علـى هـذا التـاجر 

جـرى لـه  فـأخبره التـاجر بمـا ؟وحياه وقال له: ما سبب جلوسك في هذا المكان وأنت منفرد وهـو مـأوى الجـن
مع ذلك العفريت وبسبب قعوده في هذا المكان فتعجب الشيخ صاحب الغزالـة وقـال: واهللا يـا أخـي مـا دينـك 
إال ديـن عظــيم وحكايتــك حكايــة عجيبـة لــو كتبــت بــاإلبر علـى آفــاق البصــر لكانــت عبـرة لمــن اعتبــر ثــم أنــه 

مـع ذلـك العفريـت ثـم أنـه جلـس  جلس بجانبه وقال واهللا يا أخي ال أبرح من عندك حتى أنظر مـا يجـري لـك
عنده يتحدث معه فغشي على ذلك التـاجر وحصـل لـه الخـوف والفـزع والغـم الشـديد والفكـر المزيـد وصـاحب 
الغزالة بجانبه فإذا بشيخ ثان قد أقبل عليهما ومعه كلبتان سالقيتان من الكالب السود. فسألهما بعد السـالم 

مــأوى الجــان فــأخبراه بالقصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا فلــم  عليهمــا عــن ســبب جلوســهما فــي هــذا المكــان وهــو
يستقر به الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرزورية فسلم علـيهم وسـألهم عـن سـبب جلوسـهم 
فــي هــذا المكــان فــأخبروه بالقصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا وبينمــا كــذلك إذا بغبــرة هاجــت وزوبعــة عظيمــة قــد 

انكشــفت الغبــرة وٕاذا بــذلك الجنــي وبيــده ســيف مســلول وعيونــه ترمــي بالشــرر أقبلــت مــن وســط تلــك البريــة ف
فأتـاهم وجـذب ذلـك التـاجر مــن بيـنهم وقـال لـه: قــم أقتلـك مثـل مـا قتلـت ولــدي وحشاشـة كبـدي فانتحـب ذلــك 
التــاجر وبكــى وأعلــن الثالثــة شــيوخ بالبكــاء والعويــل والنحيــب فانتبــه مــنهم الشــيخ األول وهــو صــاحب الغزالــة 



يــد ذلــك العفريــت وقــال لــه: يــا أيهــا الجنــي وتــاج ملــوك الجــان إذا حكيــت لــك حكــايتي مــع هــذه الغزالــة وقبــل 
قال: نعم. يا أيها الشيخ، إذا أنت حكيت لـي الحكايـة ورأيتهـا  ؟ورأيتها عجيبة، أتهب لي ثلث دم هذا التاجر

ذه الغزالــة هــي بنــت عمــي عجيبــة وهبــت لــك ثلــث دمــه فقــال ذلــك الشــيخ األول: اعلــم يــا أيهــا العفريــت أن هــ
ومن لحمي ودمي وكنت تزوجت بها وهي صغيرة السن وأقمت معهـا نحـو ثالثـين سـنة فلـم أرزق منهـا بولـد 
فأخــذت لــي ســرية فرزقــت منهــا بولــد ذكــر كأنــه البــدر إذا بــدا بعينــين مليحتــين وحــاجبين مــزججين وأعضــاء 

أت لـي سـفرة إلـى بعـض المـدائن فسـافرت كاملة فكبـر شـيئًا فشـيئًا إلـى أن صـار ابـن خمـس عشـرة سـنة فطـر 
بمتجر عظيم وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمـت السـحر والكهانـة مـن صـغرها فسـحرت ذلـك الولـد عجـًال 
وسحرت الجارية أمه بقـرة وسـلمتها إلـى الراعـي، ثـم جئـت أنـا بعـد مـدة طويلـة مـن السـفر فسـألت عـن ولـدي 

أعلـم أيـن راح فجلسـت مـدة سـنة وأنـا حـزين القلـب بـاكي  وعن أمه فقالت لي جاريتك ماتت وابنـك هـرب ولـم
العـين إلـى أن جــاء عيـد الضــحية فأرسـلت إلـى الراعــي أن يخصـني ببقــرة سـمينة وهـي ســريتي التـي ســحرتها 
تلــك الغزالــة فشــمرت ثيــابي وأخــذت الســكين بيــدي وتهيــأت لــذبحها فصــاحت وبكــت بكــاء شــديدًا فقمــت عنهــا 

ا فلم يجد فيها شحمًا وال لحمًا غير جلد وعظم فنـدمت علـى ذبحهـا حيـث وأمرت ذلك الراعي فذبحها وسلخه
ائتنـي بعجــل سـمين فأتـاني بولـدي المسـحور عجـًال فلمـا رآنــي  ال ينفعنـي النـدم وأعطيتهـا للراعـي وقلـت لـه: 

ذلك العجل قطع حبله وجاءني وتمرغ علي وولول وبكى فأخذتني الرأفة عليه وقلت للراعي ائتني ببقـرة ودع 
ا. وأدرك شـهرزاد الصــباح فسـكتت عــن الكـالم المبـاح. فقالــت لهـا أختهــا: مـا أطيـب حــديثك وألطفـه وألــذه هـذ

وأعذبه فقالت: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك فقال الملك فـي نفسـه: واهللا مـا 
متعـانقين فخـرج الملـك إلـى محـل حكمـه  أقتلها حتى أسمع بقية حديثها ثم أنهم بـاتوا تلـك الليلـة إلـى الصـباح

وطلـع الـوزير بـالكفن تحـت إبطــه ثـم حكـم الملـك وولــي وعـزل إلـى آخـر النهـار ولــم يخبـر الـوزير بشـيء مــن 
  ذلك فتعجب الوزير غاية العجب ثم انفض الديوان ودخل الملك شهريار قصره.

 

  وفي الليلة الثانية 
لنا حديثك الذي هو حديث التاجر والجني. قالت حبًا وكرامـة وقالت دنيازاد ألختها شهرزاد: يا أختي أتممي 

إن أذن لي الملك، في ذلك، فقال لها الملك: احكي، فقالت: بلغني أيها الملك السعيد، ذو الـرأي الرشـيد أنـه 
لما رأى بكاء العجل حن قلبه إليه وقال للراعي: ابق هذا العجـل بـين البهـائم. كـل ذلـك والجنـي يتعجـب مـن 

لــك الكــالم العجيــب ثــم قــال صــاحب الغزالــة: يــا ســيد ملــوك الجــان كــل ذلــك جــرى وابنــة عمــي هــذه حكايــة ذ
الغزالة تنظـر وتـرى وتقـول اذبـح هـذا العجـل فإنـه سـمين، فلـم يهـن علـي أن أذبحـه وأمـرت الراعـي أن يأخـذه 

تسـر بـه ولـي  وتوجه به، ففي ثاني يـوم وأنـا جـالس وٕاذا بـالراعي أقبـل علـي وقـال: يـا سـيدي إنـي أقـول شـيئاً 
البشارة. فقلت: نعم فقال: أيها التاجر إن لي بنتـًا كانـت تعلمـت السـحر فـي صـغرها مـن امـرأة عجـوز كانـت 
عندنا، فلما كنا باألمس وأعطيتني العجل دخلت به عليها فنظرت إليه ابنتـي وغطـت وجههـا وبكـت ثـم إنهـا 

ألجانـب. فقلـت لهـا: وأيـن الرجـال ضحكت وقالـت: يـا أبـي قـد خـس قـدري عنـدك حتـى تـدخل علـي الرجـال ا



فقالــت لــي أن هــذا العجــل الــذي معــك ابــن ســيدي التــاجر ولكنــه مســحور  ؟األجانــب ولمــاذا بكيــت وضــحكت
وسحرته زوجة أبيه هو وأمه فهذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي فمن أجـل أمـه حيـث ذبحهـا أبـوه فتعجبـت 

ألعلمـك فلمـا سـمعت أيهـا الجنـي كـالم  من ذلك غاية العجب ومـا صـدقت بطلـوع الصـباح حتـى جئـت إليـك
هذا الراعي خرجت معه وأنا سكران من غير مدام مـن كثـرة الفـرح والسـرور والـذي حصـل لـي إلـى أن أتيـت 
إلى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يـدي ثـم إن العجـل جـاء إلـي وتمـرغ علـي فقلـت البنـة الراعـي: أحـق 

سيدي إيـه ابنـك وحشاشـة كبـدك فقلـت لهـا: أيهـا الصـبية إن أنـت فقالت: نعم يا  ؟ما تقولينه عن ذلك العجل
خلصتيه فلك عندي ما تحت يـد أبيـك مـن المواشـي واألمـوال فتبسـمت وقالـت: يـا سـيدي لـيس لـي رغبـة فـي 
المــال إال بشــرطين: األول: أن تزوجنــي بــه والثــاني: أن أســر مــن ســحرته وأحبســها وٕاال فلســت آمــن مكرهــا 

الم بنـت الراعـي قلـت: ولـك فـوق جميـع مـا تحـت يـد أبيـك مـن األمـوال زيـادة وأمـا فلما سمعت أيها الجني كـ
  بنت عمي فدمها لك مباح.

إن كـان اهللا  فلما سمعت كالمي أخذت طاسة ومألتها ماء ثم أنها عزمت عليها ورشت بها العجـل وقالـت: 
ولـى بـإذن اهللا تعـالى وٕاذا خلقك عجًال فدم على هذه الصفة وال تتغيـر وٕان كنـت مسـحورًا فعـد إلـى خلقتـك األ

به انتفض ثـم صـار إنسـانًا فوقعـت عليـه وقلـت لـه: بـاهللا عليـك احـك لـي جميـع مـا صـنعت بـك وبأمـك بنـت 
عمي فحكى لي جميع ما جرى لهما فقلت: يا ولدي قد قيض اهللا لك من خلصك وخلص حقك ثم إنـي أيهـا 

لــة وجئــت إلــى هنــا فرأيــت هــؤالء الجماعــة الجنــي زوجتــه ابنــة الراعــي ثــم أنهــا ســحرت ابنــة عمــي هــذه الغزا
فسألتهم عن حالهم فأخبروني بما جرى لهذا التاجر فجلست ألنظر ما يكون وهـذا حـديثي فقـال الجنـي: هـذا 
حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه فعند ذلك تقدم الشيخ صاحب الكلبتـين السـالقيتين وقـال لـه: اعلـم يـا 

وتي وأنــا ثــالثهم ومــات والــدي وخلــف لنــا ثالثــة آالف دينــار ففتحــت ســيد ملــوك الجــان أن هــاتين الكلبتــين أخــ
دكانًا أبيع فيـه وأشـتري وسـافر أخـي بتجارتـه وغـاب عنـا مـدة سـنة مـع القوافـل ثـم أتـى ومـا معـه شـيء فقلـت 

فبكـى وقـال: يـا أخـي قـدر اهللا عـز وجـل علـي بهـذا ولـم يبـق لهـذا  ؟له: يا أخي أما أشرت عليك بعدم السـفر
ة ولســت أملــك شــيئًا فأخذتــه وطلعــت بــه إلــى الــدكان ثــم ذهبــت بــه إلــى الحمــام وألبســته حلــة مــن الكــالم فائــد

المالبس الفاخرة وأكلت أنا وٕاياه وقلت لـه: يـا أخـي إنـي أحسـب ربـح دكـاني مـن السـنة إلـى السـنة ثـم أقسـمه 
فحمـدت اهللا  دون رأس المال بيني وبينـك ثـم إنـي عملـت حسـاب الـدكان مـن بـربح مـالي فوجدتـه ألفـي دينـار

عز وجل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بيني وبينه شطرين وأقمنا مع بعضـنا أيامـًا ثـم إن أخـوتي طلبـوا 
 ؟الســفر أيضــًا وأرادوا أن أســافر معهــم فلــم أرض وقلــت لهــم: أي شــيء كســبتم مــن ســفركم حتــى أكســب أنــا

ة وهــم يعرضــون علــي الســفر وأنــا لــم فــألحوا علــي ولــم أطعهــم بــل أقمنــا فــي دكاكيننــا نبيــع ونشــتري ســنة كاملــ
  أرض حتى مضت ست سنوات كوامل.

ثـم وافقـتهم علـى السـفر وقلـت لهــم: يـا أخـوتي إننـا نحسـب مـا عنــدنا مـن المـال فحسـبناه فـإذا هـو ســتة آالف 
دينار فقلت: ندفن نصفها تحت األرض لينفعا إذا أصابنا أمر ويأخذ كل واحد منا ألف دينـار ونتسـبب فيهـا 

م الـــرأي فأخـــذت المـــال وقســـمته نصـــفين ودفنـــت ثالثـــة آالف دينـــار. وأمـــا الثالثـــة آالف األخـــرى قـــالوا: نعـــ



فأعطيــت كــل واحــد مــنهم ألــف دينــار وجهزنــا بضــائع واكترينــا مركبــًا ونقلنــا فيهــا حوائجنــا وســافرنا مــدة شــهر 
ــا ال ــدينار عشــرة دنــانير ثــم أردن ــا بضــائعنا فربحنــا فــي ال ســفر فوجــدنا علــى كامــل إلــى أن دخلنــا مدينــة وبعن

شاطئ البحر جاريـة عليهـا خلـق مقطـع فقبلـت يـدي وقالـت: يـا سـيدي هـل عنـدك إحسـان ومعـروف أجازيـك 
قلــت: نعــم إن عنــدي اإلحســان والمعــروف ولــو لــم تجــازيني فقالــت: يــا ســيدي تزوجنــي وخــذني إلــى  ؟عليهمــا

ف واإلحســان، ويجــازي بــالدك فــإني قــد وهبتــك نفســي فافعــل معــي معروفــًا ألنــي ممــن يصــنع معــه المعــرو 
عليهما وال يغرنـك حـالي. فلمـا سـمعت كالمهـا حـن قلبـي إليهـا ألمـر يريـده اهللا عـز وجـل، فأخـذتها وكسـوتها 
وفرشت لها في المركب فرشًا حسنًا وأقبلت عليها وأكرمتها ثم سافرنا وقد أحبها قلبي محبة عظيمـة وصـرت 

تي، فغــاروا منــي وحســدوني علــى مــالي وكثــرت بضــاعتي ال أفارقهــا لــيًال وال نهــارًا أو اشــتغلت بهــا عــن إخــو 
وطمحت عيونهم في المال جميعه، وتحدثوا بقتلي وأخذ مالي وقـالوا: نقتـل أخانـا ويصـير المـال جميعـه لنـا، 
وزيــن لهــم الشــيطان أعمــالهم فجــاؤوني وأنــا نــايم بجانــب زوجتــي ورمــوني فــي البحــر فلمــا اســتيقظت زوجتــي 

ي وأطلعتنــي علــى جزيــرة وغابــت عنــي قلــيًال وعــادت إلــي عنــد الصــباح، انتفضــت فصــارت عفريتــة وحملتنــ
وقالت لي: أنا زوجتك التـي حملتـك ونجيتـك مـن القتـل بـإذن اهللا تعـالى، واعلـم أنـي جنيـة رأيتـك فحبـك قلبـي 
وأنــا مؤمنــة بــاهللا ورســوله فجئتــك بالحــال الــذي رأيتنــي فيــه فتزوجــت بــي وهــا أنــا قــد نجيتــك مــن الغــرق، وقــد 

ى إخوتــك وال بــد أن أقــتلهم. فلمــا ســمعت حكايتهــا تعجبــت وشــكرتها علــى فعلهــا وقلــت لهــا أمــا غضــبت علــ
  هالك إخوتي فال ينبغي ثم حكيت لها ما جرى لي معهم من أول الزمان إلى آخره.

فلما سمعت كالمي قالت: أنا في هذه الليلة أطير إليهم وأغرق مراكبهم وأهلكهم، فقلت لهـا: بـاهللا ال تفعلـي  
صاحب المثل يقول: يـا محسـنًا لمـن أسـاء كفـي المسـيء فعلـه وهـم إخـوتي علـى كـل حـال، قالـت ال بـد  فإن

مــن قــتلهم، فاســتعطفتها ثــم أنهــا حملتنــي وطــارت، فوضــعتني علــى ســطح داري ففتحــت األبــواب وأخرجــت 
 الــذي خبأتــه تحــت األرض وفتحــت دكــاني بعــد مــا ســلمت علــى النــاس واشــتريت بضــائع، فلمــا كــان الليــل،

دخلـت داري فوجــدت هــاتين الكلبتــين مربــوطتين فيهــا، فلمــا رأيــاني قامــا إلــي وبكيــا وتعلقــا بــي، فلــم أشــعر إال 
وزوجتي قالت هؤالء إخوتك فقلت من فعل بهم هذا الفعل قالـت أنـا أرسـلت إلـى أختـي ففعلـت بهـم ذلـك ومـا 

عشـــر ســـنوات، فـــي هـــذا  يتخلصـــون إال بعـــد عشـــر ســـنوات، فجئـــت وأنـــا ســـائر إليهـــا تخلصـــهم بعـــد إقـــامتهم
الحــال، فرأيــت هــذا الفتــى فــأخبرني بمــا جــرى لــه فــأردت أن ال أبــرح حتــى أنظــر مــا يجــري بينــك وبينــه وهــذه 

  قصتي.
قـال الجنـي: إنهـا حكايـة عجيبــة وقـد وهبـت لـك ثلــث دمـه فـي جنايتـه فعنـد ذلــك تقـدم الشـيخ الثالـث صــاحب 

ة االثنــين، وتهــب لــي بــاقي دمــه وجنايتــه، فقــال البغلــة، وقــال للجنــي أنــا أحكــي لــك حكايــة أعجــب مــن حكايــ
الجني نعم فقال الشيخ أيهـا السـلطان ورئـيس الجـان إن هـذه البغلـة كانـت زوجتـي سـافرت وغبـت عنهـا سـنة 
كاملة، ثم قضيت سفري وجئت إليها في الليل فرأيت عبد أسود راقد معهـا فـي الفـراش وهمـا فـي كـالم وغـنج 

جلـت وقامـت إلـي بكـوز فيـه مـاء فتكلمـت عليـه ورشـتني، وقالـت اخـرج وضحك وتقبيل وهـراش فلمـا رأتنـي ع



مـن هـذه الصـورة إلـى صـورة كلـب فصـرت فـي الحـال كلبـًا فطردتنـي مـن البيـت فخرجـت مـن البـاب ولــم أزل 
  سائرًا، حتى وصلت دكان جزار فتقدمت وصرت آكل من العظام.
لجـزار غطـت وجههـا منـي فقالـت أتجـيء فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخـل بـي بيتـه فلمـا رأتنـي بنـت ا

لنا برجل وتدخل علينا به فقال أبوها أين الرجـل قالـت إن هـذا الكلـب سـحرته امـرأة وأنـا أقـدر علـى تخليصـه 
فلما سمع أبوها كالمها قـال: بـاهللا عليـك يـا بنتـي خلصـيه فأخـذت كـوزًا فيـه مـاء وتكلمـت عليـه ورشـت علـي 

ة إلــى صــورتك األولــى، فصــرت إلــى صــورتي األولــى فقبلــت يــدها منــه قلــيًال وقالــت: اخــرج مــن هــذه الصــور 
وقلت لها: أريد أن تسحري زوجتي كما سحرتني فأعطتني قليًال من الماء، وقالت إذا رأيتها نائمة فرش هـذا 
المــاء عليهــا فإنهــا تصــير كمــا أنــت طالــب فوجــدتها نائمــة فرششــت عليهــا المــاء، وقلــت اخرجــي مــن هــذه 

ة فصارت في الحال بغلة وهـي هـذه التـي تنظرهـا بعينـك أيهـا السـلطان ورئـيس ملـوك الصورة إلى صورة بغل
الجان، ثم التفت إليها وقال: أصحيح هذا فهزت رأسها وقالت باإلشارة نعم هذا صحيح فلما فـرغ مـن حديثـه 

  اهتز الجني من الطرب ووهب له باقي دمه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
ا أختها: يا أختي ما أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه فقالت: أين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلـة فقالت له

إن عشت وأبقاني الملك فقال الملك: واهللا ال أقتلها حتى أسمع بقيـة حـديثها ألنـه عجيـب ثـم بـاتوا تلـك الليلـة 
والعســكر واحتبــك الــديوان فحكــم  متعــانقين إلــى الصــباح، فخــرج الملــك إلــى محــل حكمــه ودخــل عليــه الــوزير

  الملك وولى وعزل ونهى وأمر إلى آخر النهار ثم انفض الديوان ودخل الملك شهريار إلى قصره.
 

  وفي الليلة الثالثة 
قالت لها أختها دنيـا زاد: يـا أختـي أتمـي لنـا حـديثك فقالـت حبـًا وكرامـة بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن التـاجر 

م هنوه بالسالمة ورجع كل واحد إلى بلده وما هذه بأعجب من حكاية الصياد فقـال أقبل على الشيوخ وشكره
    ؟لها الملك: وما حكاية الصياد

  
  

  حكاية الصياد مع العفريت
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان رجــل صــياد وكــان طاعنــًا فــي الســن ولــه زوجــة وثالثــة أوالد وهــو 

شـبكته كـل يـوم أربـع مـرات ال غيـر ثـم أنـه خـرج يومـًا مـن األيـام فـي فقير الحال وكان من عادته أنـه يرمـي 
وقــت الظهـــر إلــى شـــاطئ البحـــر وحــط معطفـــه وطـــرح شــبكته وصـــبر إلــى أن اســـتقرت فـــي المــاء ثـــم جمـــع 
خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر علـى ذلـك فـذهب بـالطرف إلـى البـر ودق وتـدًا وربطهـا فيـه ثـم عـرى 

بكة وما زال يعـالج حتـى أطلعهـا ولـبس ثيابـه وأتـى إلـى الشـبكة فوجـد فيهـا حمـارًا وغطس في الماء حول الش



ميتــًا فلمــا رأى ذلــك حــزن وقــال ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم ثــم قــال أن هــذا الــرزق عجيــب وأنشــد 
  يقول: 

  أقصر عنك فليس الرزق بالحركة  يا خائضًا في ظالم اهللا والهـلـكة

ما رأى الحمار ميت خلصه مـن الشـبكة وعصـرها، فلمـا فـرغ مـن عصـرها نشـرها وبعـد ذلـك ثم أن الصياد ل 
نــزل البحــر، وقــال بســم اهللا وطرحهــا فيــه وصــبر عليهــا حتــى اســتقرت ثــم جــذبها فثقلــت ورســخت أكثــر مــن 
األول فظن أنه سمك فربط الشبكة وتعرى ونزل وغطس، ثم عـالج إلـى أن خلصـها وأطلعهـا إلـى البـر فوجـد 

 زيرًا كبيرًا، وهو مآلن برمل وطين فلما رأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر: فيها 

 إن لـم تـكـفـي فـعـفـــي  ياحـرقة الـدهـر كــفـــي

 وال يصـنـعـه كـــفـــي  فال يحـظــى أعـــطـــي

 وجـدت رزقـي تــوفـــي  خرجـت أطـلــب رزقـــي

 كم جاهل في ظهور وعالم متخفي

الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر اهللا وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة وصبر عليهـا ثم إنه رمى 
  حتى أستقرت وجذبها فوجد فيها شفافة وقوارير فأنشد قول الشاعر: 

 وال قلم يجدي عليك وال خـط  هو الرزق ال حل لديك وال ربط

رم شـبكتي غيـر أربـع مـرات وقـد رميـت ثالثـا، ثـم ثم أنه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهـم أنـك تعلـم أنـي لـم أ
أنه سمى اهللا ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن أستقرت وجذبها فلم يطـق جـذبها وٕاذا بهـا أشـتبكت فـي 
األرض فقال: ال حول وال قوة إال باهللا فتعرى وغطـس عليهـا وصـار يعـالج فيهـا إلـى أن طلعـت علـى البحـر 

  س أصفر مآلن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان.وفتحها فوجد فيها قمقما من نحا
فلما رآه الصياد فرح وقال هذا أبيعه فـي سـوق النحـاس فإنـه يسـاوي عشـرة دنـانير ذهبـا ثـم أنـه حركـه فوجـده 
ثقيًال فقال: ال بد أني أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره في الخرج ثم أبيعه في سوق النخاس ثم أنه أخرج سـكينا، 

ج فــي الرصــاص إلــى أن فكـه مــن القمقــم وحطــه علـى االرض وهــزه لينكــت مــا فيـه فلــم ينــزل منــه شــيء وعـال
ولكن خـرج مـن ذلـك القمقـم دخـان صـعد إلـى السـماء ومشـى علـى وجـه األرض فتعجـب غايـة العجـب وبعـد 
ة ذلــك تكامــل الــدخان، واجتمــع ثــم انــتفض فصــار عفريتــًا رأســه فــي الســحاب ورجــاله فــي التــراب بــرأس كالقبــ

وأيـــــدي كالمـــــداري ورجلـــــين كالصـــــواري، وفـــــم كالمغـــــارة، وأســـــنان كالحجـــــارة، ومنـــــاخير كـــــاإلبريق، وعينـــــين 
  كالسراجين، أشعث أغبر.

فلمــا رأى الصــياد ذلــك العفريــت ارتعــدت فرائصــه وتشــبكت أســنانه، ونشــف ريقــه وعمــي عــن طريقــه فلمــا رآه 
فريت: يـا نبـي اهللا ال تقتلنـي فـإني ال عـدت أخـالف لـك العفريت قال ال إله إال اهللا سليما نبي اهللا، ثم قال الع

قــوًال وأعصــي لــك أمــرًا، فقــال لــه الصــياد: أيهــا المــارد أتقــول ســليمان نبــي اهللا، وســليمان مــات مــن مــدة ألــف 
  وثمانمائة سنة، ونحن في آخر الزمان فما قصتك، وما حديثك وما سبب دخولك إلى هذا القمقم.



قـال: ال إلـه إال اهللا أبشـر يـا صـياد، فقـال الصـياد: بمـاذا تبشـرني فقـال بقتلـك  فلما سمع المارد كـالم الصـياد
في هذه الساعة أشر القتالت قال الصياد: تستحق على هـذه البشـارة يـا قـيم العفاريـت زوال السـتر عنـك، يـا 
بعيد ألي شيء تقتلنـي وأي شـيء يوجـب قتلـي وقـد خلصـتك مـن القمقـم ونجيتـك مـن قـرار البحـر، وأطلعتـك 
إلى البر فقال العفريت: تمن علي أي موتة تموتها، وأي قتلـة تقتلهـا فقـال الصـياد مـا ذنبـي حتـى يكـون هـذا 

  جزائي منك.
فقال العفريت اسمع حكـايتي يـا صـياد، قـال الصـياد: قـل وأوجـز فـي الكـالم فـإن روحـي وصـلت إلـى قـدمي. 

صـخر الجنـي فأرسـل لـي وزيـره آصـف قال اعلم أني من الجن المارقين، وقد عصيت سليمان بـن داود وأنـا 
ابن برخيا فأتى بي مكرهًا وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي وأوقفني بين يديه فلمـا رآنـي سـليمان اسـتعاذ 
ـــه وخـــتم علـــي  ـــدخول تحـــت طاعتـــه فأبيـــت فطلـــب هـــذا القمقـــم وحبســـني في منـــي وعـــرض علـــي اإليمـــان وال

وني وألقـوني فـي وسـط البحـر فأقمـت مائـة عـام وقلـت بالرصاص وطبعه باالسم األعظم، وأمر الجن فاحتمل
في قلبي كل من خلصني أغنيته إلى األبد فمرت المائة عـام ولـم يخلصـني أحـد، ودخلـت مائـة أخـرى فقلـت 
كل من خلصني فتحت له كنوز األرض، فلم يخلصني أحد فمرت علـي أربعمائـة عـام أخـرى فقلـت كـل مـن 

أحـــد فغضـــبت غضـــبًا شـــديدًا وقلـــت فـــي نفســـي كـــل مـــن خلصـــني أقضـــي لـــه ثـــالث حاجـــات فلـــم يخلصـــني 
  خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت وها أنك قد خلصتني ومنيتك كيف تموت.

ــا مــا جئــت أخلصــك إال فــي هــذه األيــام، ثــم قــال   فلمــا ســمع الصــياد كــالم العفريــت قــال: يــا اهللا العجــب أن
تهلكني، يسلط اهللا عليك، من يهلكـك. فقـال ال بـد مـن  الصياد للعفريت، اعف عن قتلي يعف اهللا عنك، وال

قتلك، فتمن علـي أي موتـة تموتهـا فلمـا تحقـق ذلـك منـه الصـياد راجـع العفريـت وقـال اعـف عنـي إكرامـًا لمـا 
أعتقتــك، فقــال العفريــت: وأنــا مــا أقتلــك إال ألجــل مــا خلصــتني، فقــال الصــياد: يــا شــيخ العفاريــت هــل أصــنع 

 لقبيح ولكن لم يكذب المثل حيث قال: معك مليح، فتقابلني با

 وهذا لعمري من فعال الفواجـر  فعلنا جميًال قابـلـونـا بـضـده

  يجازى كما جوزي مجير أم عامر  ومن يفعل المعروف مع غير أهله

فلما سمع العفريت كالمه قال ال تطمع فال بد مـن موتـك، فقـال الصـياد هـذا جنـي، وأنـا إنسـي وقـد أعطـاني 
ًال كامًال وها أنا أدبر أمرًا في هالكه، بحيلتي وعقلـي وهـو يـدبر بمكـره وخبثـه، ثـم قـال للعفريـت: هـل اهللا عق

صـــممت علـــى قتلـــي قـــال نعـــم، فقـــال لـــه باالســـم األعظـــم المنقـــوش علـــى خـــاتم ســـليمان أســـألك عـــن شـــيء 
سـأل وأوجـز، وتصدقني فيه، قال نعم، ثم إن العفريت لما سمع ذكر االسم األعظم اضـطرب واهتـز وقـال: ا

فقال لـه: كيـف كنـت فـي هـذا القمقـم، والقمقـم ال يسـع يـدك وال رجلـك فكيـف يسـعك كلـك، فقـال لـه العفريـت: 
وهــل أنــت ال تصــدق أننــي كنــت فيــه فقــال الصــياد ال أصــدق أبــدًا حتــى أنظــرك فيــه بعينــي، وأدرك شــهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الرابعة 
أيها الملك السعيد أن الصياد لما قـال للعفريـت ال أصـدقك أبـدًا حتـى أنظـرك بعينـي فـي القمقـم قالت: بلغني 

فانتفض العفريت وصار دخانًا صاعدًا إلى الجو، ثـم اجتمـع ودخـل فـي القمقـم قلـيًال، حتـى اسـتكمل الـدخان 
ادى العفريـت، وقـال داخل القمقم وٕاذا بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرصـاص المختومـة وسـد بهـا فـم القمقـم ونـ

لــه: تمــن علــي أي موتــة تموتهــا ألرميــك فــي هــذا البحــر وأبنــي لــي هنــا بيتــًا وكــل مــن أتــى هنــا أمنعــه أن 
  يصطاد وأقول له هنا عفريت وكل من أطلعه يبين له أنواع الموت يخبره بينها.

طـابع خـاتم سـليمان  فلما سـمع العفريـت كـالم الصـياد أراد الخـروج فلـم يقـدر ورأى نفسـه محبوسـًا ورأى عليـه
وعلــم أن الصــياد ســجنه وســجن أحقــر العفاريــت وأقــذرها وأصــغرها، ثــم أن الصــياد ذهــب بــالقمقم إلــى جهــة 
البحــر، فقــال لــه العفريــت ال، ال فقــال الصــياد: ال بــد ال بــد فلطــف المــارد كالمــه وخضــع وقــال مــا تريــد أن 

فًا وثمانمائة عام فأنـا أجعلـك تمكـث إلـى أن تصنع بي يا صياد، قال: ألقيك في البحر إن كنت أقمت فيه أل
تقوم الساعة، أما قلت لك أبقيني يبقيك اهللا وال تقتلني يقتلك اهللا فأبيت قولي وما أردت إال غدري فألقاك اهللا 
في يدي فغدرت بك، فقال العفريت افـتح لـي حتـى أحسـن إليـك فقـال لـه الصـياد تكـذب يـا ملعـون، أنـا مثلـي 

ك يونـان والحكـيم رويـان، فقـال العفريـت: ومـا شـأن وزيـر الملـك يونـان والحكـيم رويـان ومثلك مثل وزيـر الملـ
  وما قصتهما.

  

  حكاية الملك يونان والحكيم رويان
قال الصياد: اعلم أيها العفريت، أنه كان في قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان فـي مدينـة الفـرس وأرض 

وجنـود وبـأس وأعـوان مـن سـائر األجنـاس، وكـان فـي جسـده  رومان ملك يقال له الملك يونان وكـان ذا مـال
برص قد عجزت فيه األطباء والحكماء ولـم ينفعـه منـه شـرب أدويـة وال سـفوف وال دهـان ولـم يقـدر أحـد مـن 

  األطباء أن يداويه.
وكان قـد دخـل مدينـة الملـك يونـان حكـيم كبيـر طـاعن فـي السـن يقـال لـه الحكـيم رويـان وكـان عرفـًا بالكتـب 

انية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلـم الطـب والنجـوم وعالمـًا بأصـول حكمتهـا وقواعـد أمورهـا اليون
مـــن منفعتهـــا ومضـــرتها. عالمـــًا بخـــواص النباتـــات والحشـــائش واألعشـــاب المضـــرة والنافعـــة فقـــد عـــرف علـــم 

أقـام بهـا أيـام قالئـل سـمع خبـر الفالسفة وجاز جميع العلوم الطبية وغيرها، ثم إن الحكيم لما دخـل المدينـة و 
  الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتاله اهللا به وقد عجزت عن مداواته األطباء وأهل العلوم.

فلمــا بلــغ ذلــك الحكــيم بــات مشــغوًال، فلمــا أصــبح الصــباح لــبس أفخــر ثيابــه ودخــل علــى الملــك يونــان وقبــل 
ه تكلم وأعلمه بنفسه فقال: أيها الملك: بلغني ما اعتراك مـن األرض ودعا له بدوام العز والنعم وأحسن ما ب

هذا الذي في جسدك وأن كثيرًا من األطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله وهـا أنـا أداويـك أيهـا الملـك وال أسـقيك 
  دواء وال أدهنك بدهن.



ولد الولد وأنعم عليـك، فلما سمع الملك يونان كالمه تعجب وقال له: كيف تفعل، فو اهللا لو برأتني أغنيك ل 
ما تتمناه فهو لك وتكون نديمي وحبيبي. ثم أنه خلع عليه وأحسن إليه وقال له أبرئني من هذا المـرض بـال 

قال نعم أبرئك بـال مشـقة فـي جسـدك. فتعجـب الملـك غايـة العجـب ثـم قـال لـه: أيهـا الحكـيم  ؟دواء وال دهان
م، فأسـرع يـا ولـدي؛ قـال لـه سـمعًا وطاعـة، ثـم نـزل مـن الذي ذكرته لي يكون في أي األوقات وفي أي األيـا

عند الملك واكترى له بيتًا حط فيه كتبه وأدويته وعقاقيره ثم استخرج األدوية والعقاقير وجعل منهـا صـولجانًا 
  وجوفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته.

وقبـل األرض بـين يديـه وأمـره أن فلما صنع الجميع وفرغ منها طلع إلى الملك في اليـوم الثـاني ودخـل عليـه 
يركـب إلـى الميــدان وأن يلعـب بـالكرة والصــولجان وكـان معـه األمــراء والحجـاب والـوزراء وأربــاب الدولـة، فمــا 
اســـتقر بـــين الجلـــوس فـــي الميـــدان حتـــى دخـــل عليـــه الحكـــيم رويـــان وناولـــه الصـــولجان وقـــال لـــه: خـــذ هـــذا 

ميــدان واضــرب بــه الكــرة بقوتــك حتــى يعــرق كفــك الصــولجان واقــبض عليــه مثــل هــذه القبضــة وامــش فــي ال
وجســدك فينفــذ الــدواء مــن كفــك فيســري فــي ســائر جســدك فــإذا عرقــت وأثــر الــدواء فيــك فــارجع إلــى قصــرك 

  وادخل الحمام واغتسل ونم فقد برئت والسالم.
يــه فعنــد ذلــك أخــذ الملــك يونــان ذلــك الصــولجان مــن الحكــيم ومســكه بيــده وركــب الجــواد وركــب الكــرة بــين يد

وساق خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهـو قـابض بكفـه علـى قصـبة الصـولجان، ومـا زال يضـرب بـه الكـرة 
  حتى عرق كفه وسائر بدنه وسرى له الدواء من القبضة.

وعــرف الحكــيم رويــان أن الــدواء ســرى فــي جســده فــأمره بــالرجوع إلــى قصــره وأن يــدخل الحمــام مــن ســاعته، 
مــر أن يخلــو لــه الحمــام فــأخلوه لــه، وتســارعت الفراشــون وتســابقت المماليــك فرجــع الملــك يونــان مــن وقتــه وأ

وأعدوا للملك قماشه ودخل الحمام واغتسل غسيًال جيـدًا ولـبس ثيابـه داخـل الحمـام ثـم خـرج منـه وركـب إلـى 
  قصره ونام فيه.

وبــات، فلمــا هــذا مــا كــان مــن أمــر الملــك يونــان، وأمــا مــا كــان مــن أمــر الحكــيم رويــان فإنــه رجــع إلــى داره 
أصبح الصباح طلع إلى الملك واستأذن عليه فأذن له في الدخول فدخل وقبل األرض بين يديـه وأشـار إلـى 

 الملك بهذه األبيات: 

 وٕاذا دعت يومًا سواك لهـا أبـى  زهت الفصاحة إذا ادعيت لها أبـاً 

 تمحوا من الخطب الكريه غياهبا  يا صاحب الوجـه الـذي أنـواره

 فال ترى وجه الزمان مقطـبـا  جهك مشرقًا متـهـلـالً ما زال و 

 فعلت بنا فعل السحاب مع الربـا  أوليتني من فضلك المنن الـتـي

 مـآربـا حتى بلغت من الزمان  وصرفت جل المال في طلب العال

  .فلما فرغ من شعره نهض الملك قائمًا على قدميه وعانقه وأجلسه بجانبه وخلع لعيه الخلع السنية



ولما خرج الملك من الحمـام نظـر إلـى جسـده فلـم يجـد فيـه شـيئًا مـن البـرص وصـار جسـده نقيـًا مثـل الفضـة 
البيضاء ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح، فلما أصـبح الصـباح دخـل الـديوان وجلـس علـى سـرير 

م إليــه مســرعًا وأجلســه ملكــه ودخلــت عليــه الحجــاب وأكــابر الدولــة ودخــل عليــه الحكــيم رويــان، فلمــا رآه قــا
  بجانبه وٕاذا بموائد الطعام قد مدت فأكل صحبته وما زال عنده ينادمه طول نهاره.

فلما أقبل الليل أعطى الحكيم ألفي دينار غير الخلع والهدايا وأركبه جواده وانصـرف إلـى داره والملـك يونـان 
ن، فــو اهللا مــا هــذه إال حكمــة يتعجــب مــن صــنعه ويقــول: هــذا داوانــي مــن ظــاهر جســدي ولــم يــدهنني بــدها

بالغــة، فيجــب علــي لهــذا الرجــل اإلنعــام واإلكــرام وأن أتخــذه جليســًا وأنيســًا مــدى الزمــان. وبــات الملــك يونــان 
  مسرورًا فرحًا بصحة جسمه وخالصه من مرضه.

 فلما أصبح الملك وجلـس علـى كرسـيه ووقفـت أربـاب دولتـه وجلسـت األمـراء والـوزراء علـى يمينـه ويسـاره ثـم
طلب الحكيم رويـان فـدخل عليـه وقبـل األرض بـين يديـه فقـام الملـك وأجلسـه بجانبـه وأكـل معـه وحيـاه وخلـع 
عليــه وأعطــاه، ولــم يــزل يتحــدث معــه إلــى أن أقبــل الليــل فرســم لــه بخمــس خلــع وألــف دينــار، ثــم انصــرف 

  الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك.
أحدقت به األمـراء والـوزراء والحجـاب، وكـان لـه وزيـر مـن فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان وقد  

وزرائه بشع المنظـر نحـس الطـالع لئـيم بخيـل حسـود مجبـول علـى الحسـد والمقـت. فلمـا رأى ذلـك الـوزير أن 
الملك قرب الحكيم رويان وأعطـاه هـذه األنعـام حسـده عليـه وأضـمر لـه الشـر كمـا قيـل فـي المعنـى: مـا خـال 

  معنى: الظلم كمين في النفس القوة تظهره والعجز يخفيه.جسد من حسد. وقيل في ال
ثــم أن الــوزير تقــدم إلــى الملــك يونــان وقبــل األرض بــين يديــه وقــال لــه: يــا ملــك العصــر واألوان: أنــت الــذي 
شـمل النـاس إحسـانك ولـك عنـدي نصــيحة عظيمـة فـإن أخفيتهـا عنـك أكــون ولـد زنـا، فـإن أمرتنـي أن أبــديها 

  أبديتها لك.
فقال: أيها الملك الجليل: قد قالت القدماء مـن لـم ينظـر  ؟ك وقد أزعجه كالم الوزير: وما نصيحتكفقال المل

في العواقـب فمـا الـدهر لـه بصـاحب، وقـد رأيـت الملـك علـى غيـر صـواب حيـث أنعـم علـى عـدوه وعلـى مـن 
  لملك من ذلك.يطلب زوال ملكه وقد أحسن إليه وأكرمه غاية اإلكرام وقربه غاية القرب، وأنا أخشى على ا

فقـال لـه: أيهـا الملـك إن كنـت  ؟فانزعج الملك وتغير لونه وقال له: من الذي تـزعم أنـه عـدوي وأحسـنت إليـه
نائمًا فاستيقظ فأنـا أشـير إلـى الحكـيم رويـان. فقـال لـه الملـك: إن هـذا صـديقي وهـو أعـز النـاس عنـدي ألنـه 

ألطبـاء وهـو ال يوجـد مثلـه فـي هـذا الزمـان داواني بشيء قبضته بيدي وأبراني من مرضي الـذي عجـز فيـه ا
فـي الــدنيا غربــًا وشــرقًا، فكيــف أنــت تقــول عليــه هــذا المقــال وأنــا مــن هــذا اليــوم أرتــب لــه الجوامــك والجرايــات 
وأعمل له في كل شهر ألف دينار ولو قاسمته في ملكي وٕان كان قليًال عليه. ومـا أظـن أنـك تقـول ذلـك إال 

  ونان ذكر واهللا أعلم.حسدًا كما بلغني عن الملك ي
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح، فقالت لها أختها: يا أختي ما أحلى حـديثك وأطيبـه وألـذه 
وأعذبه فقالت لها: وأين هـذا ممـا أحـدثكم بـه الليلـة المقبلـة إن عشـت وأبقـاني الملـك. فقـال الملـك فـي نفسـه: 



حـديث عجيـب. ثـم أنهـم بـاتوا تلـك الليلـة متعـانقين إلـى الصـباح.  واهللا ال أقتلها حتى أسمع بقية حديثها ألنـه
ثم خرج الملك إلى محل حكمه واحتبك الديوان فحجم وولى وأمر ونهى إلى آخـر النهـار، ثـم انفـض الـديوان 

  فدخل الملك عصره وأقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزير شهرزاد.
 

  وفي الليلة الخامسة 
السـعيد أن الملـك يونـان قـال لـوزيره أنـت داخلـك الحسـد مـن أجـل هـذا الحكـيم فتريـد قالت: بلغني أيها الملـك 

فقال الملك: ذكـر  ؟أن أقتله وبعد ذلك أندم كما ندم السندباد على قتل البازي. فقال الوزير: وكيف كان ذلك
لـيًال وال نهـارًا  أنه كان ملك ملوك الفرس يحب الفرجة والتنزه والصيد والقـنص وكـان لـه بـازي ربـاه وال يفارقـه

ويبيت طوال الليل حامله على يده وٕاذا طلع إلى الصيد يأخذه معه وهـو عامـل لـه طاسـة مـن الـذهب معلقـة 
  في رقبته يسقيه منها.

فبينمــا الملــك جــالس وٕاذا بالوكيــل علــى طيــر الصــيد يقــول: يــا ملــك الزمــان هــذا أوان الخــروج إلــى الصــيد، 
لى يده وساروا إلى أن وصـلوا إلـى واد ونصـبوا شـبكة الصـيد إذا بغزالـة فاستعد الملك للخروج وأخذ البازي ع

وقعت في تلك الشـبكة فقـال الملـك: كـل مـن فاتـت الغزالـة مـن جهتـه قتلتـه، فضـيقوا عليهـا حلقـة الصـيد وٕاذا 
بالغزالة أقبلت على الملك وشبت على رجليها وحطت يـديها علـى صـدرها كأنهـا تقبـل األرض للملـك فطأطـأ 

  لغزالة ففرت من فوق دماغه وراحت إلى البر.الملك ل
فالتفت الملك إلـى المعسـكر فـرآهم يتغـامزون عليـه، فقـال: يـا وزيـري مـاذا يقـول العسـاكر فقـال: يقولـون إنـك 
قلت كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل فقال الملك: وحياة رأسي ألتبعنها حتى أجيء بهـا، ثـم طلـع الملـك 

راءهــا وصــار البــازي يلطشــها علــى عينهــا إلــى أن أعماهــا ودوخهــا فســحب الملــك فــي أثــر الغزالــة ولــم يــزل و 
دبوسًا وضربها فقلبها ونزل فذبحها وسلخها وعلقها في قربوس السرج. وكانت سـاعة حـر وكـان المكـان قفـرًا 

  لم يوجد فيه ماء فعطش الملك وعطش الحصان.
الملـك البسـًا فـي كفـه جلـدًا فأخـذ الطاسـة فـي فالتفت الملك فرأى شـجرة ينـزل منهـا مـاء مثـل السـمن، وكـان  

قبة البازي ومألها من ذلك الماء ووضع الماء قدامه وٕاذا بالبازي لطش الطاسة فقلبها، فأخـذ الملـك الطاسـة 
ثانيًا، ومألها وظن أن البازي عطشان فوضعها قدامـه فلطشـها ثانيـًا وقلبهـا فغضـب الملـك مـن البـازي وأخـذ 

لحصــان فقلبهــا البــازي بجناحــه فقــال الملــك اهللا يخيبــك يــا أشــأم الطيــور وأحرمتنــي مــن الطاســة ثالثــًا وقــدمها ل
  الشرب وأحرمت نفسك وأحرمت الحصان ثم ضرب البازي بالسيف فرمى أجنحته.

فصار البازي يقـيم رأسـه ويقـول باإلشـارة انظـر الـذي فـوق الشـجرة فرفـع الملـك عينـه فـرأى فـوق الشـجرة حيـة 
الملــك علــى قــص أجنحــة البــازي ثــم قــام وركــب حصــانه وســار ومعــه الغزالــة حتــى  والــذي يســيل ســمها فنــدم

وصل الملك على الكرسي والبازي على يده فشهق البازي ومات فصاح الملك حزنًا وأسفًا على قتـل البـازي، 
  حيث خلصه من الهالك، هذا ما كان من حديث الملك السندباد.



أيهـا الملـك العظـيم الشـأن ومـا الـذي فعلتـه مـن الضـرورة ورأيـت  فلما سمع الوزير كالم اللمك يونان قـال لـه:
منه سـوء إنمـا فعـل معـك هـذا شـفقة عليـك وسـتعلم صـحة ذلـك فـإن قبلـت منـي نجـوت وٕاال هلكـت كمـا هلـك 
وزير كان احتال على ابـن ملـك مـن الملـوك، وكـان لـذلك الملـك ولـد مولـع بالصـيد والقـنص وكـان لـه وزيـرًا، 

ر أن يكون مع ابنه أينما توجه فخرج يومًا من األيام، إلى الصيد والقـنص وخـرج معـه فأمر الملك ذلك الوزي
وزير أبيه فسارا جميعًا فنظر إلى وحش كبير فقال الوزير البن الملك دونك هذا الوحش فاطلبه فقصـده ابـن 

وٕاذا  الملك، حتى غـاب عـن العـين وغـاب عنـه الـوحش فـي البريـة، وتحيـر ابـن الملـك فلـم يعـرف أيـن يـذهب
بجارية على رأس الطريـق وهـي تبكـي فقـال لهـا ابـن الملـك مـن أنـت: قـال بنـت ملـك مـن ملـوك الهنـد وكنـت 

  في البرية فأدركني النعاس، فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي فصرت حائرة.
ت لـه فلما سمع ابن الملك كالمها رق لحالها وحملها علـى ظهـر جابتـه وأردفهـا وسـار حتـى مـر بجزيـرة فقالـ

الجارية: يا سيد أريـد أن أزيـل ضـرورة فأنزلهـا إلـى الجزيـرة ثـم تعوقـت فاسـتبطأها فـدخل خلفهـا وهـي ال تعلـم 
به، فإذا هي غولة وهي تقول ألوالدها يا أوالدي قد أتيتكم اليوم بغالم سمين فقالوا لها أتينا به يـا أمنـا نأكلـه 

  في بطوننا.
ك وارتعــد فرائضــه وخشــي علــى نفســه ورجــع فخرجــت الغولــة فرأتــه فلمــا ســمع ابــن الملــك كالمهــم أيقــن بــالهال

كالخائف الوجل وهو يرتعد فقالت له: ما بالـك خائفـًا، فقـال لهـا أن لـي عـدوًا، وأنـا خـائف منـه فقالـت الغولـة 
إنك تقول أنا ابن الملك قال لها نعم، قالت له مالك ال تعطي عدوك شيئًا من المال، فترضـيه بـه، فقـال لهـا 

 يرضى بمال وال يرضى إال بالروح وأنا خائف منه، وأنا رجل مظلوم فقالت له: إن كنـت مظلومـًا كمـا أنه ال
  تزعم فاستعن باهللا عليه بأنه يكفيك شره وشر جميع ما تخافه.

فرفــع ابــن الملــك رأســه إلــى الســماء وقــال: يــا مــن يجيــب دعــوة المضــطر، إذا دعــاه ويكشــف الســوء انصــرني 
، إنك على ما تشاء قدير فلما سمعت الغولة دعاءه، انصرفت عنه وانصرف ابـن على عدوي واصرفه عني

الملــك إلــى أبيــه، وحدثــه بحــديث الــوزير وأنــت أيهــا الملــك متــى آمنــت لهــذا الحكــيم قتلــك أقــبح القــتالت، وٕان 
كنــت أحســنت إليــه وقربتــه منــك فإنــه يــدبر فــي هالكــك، أمــا تــرى أنــه أبــراك مــن المــرض مــن ظــاهر الجســد 

  أمسكته بيدك، فال تأمن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضًا.بشيء 
فقال الملك يونـان: صـدقت فقـد يكـون كمـا ذكـرت أيهـا الـوزير الناصـح، فلعـل هـذا الحكـيم أتـى جاسوسـًا فـي 
طلب هالكي، وٕاذا كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر أن يهلكنـي بشـيء أشـمه، ثـم إن الملـك يونـان 

ر كيــف العمــل فيــه، فقــال لــه الــوزير: أرســل إليــه فــي هــذا الوقــت واطلبــه، فــإن حضــر قــال لــوزيره: أيهــا الــوزي
فاضرب عنقه فتكفي شره وتستريح منه واغدر به قبل أن يغدر بـك، فقـال الملـك يونـان صـدقت أيهـا الـوزير 

   ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم، فحضر وهو فرحان وال يعلم ما قدره الرحمن كما قال بعضهم في المعنى:

  وكل األمور إلى الذي بسط الثرى  يا خائفًا من دهـره كـن آمـنـاً 

 قـدرا ولك األمان من الذي مـا  إن المـقـدر كـان ال يمـحـى



  وأنشد الحكيم مخاطبًا قول الشاعر: 
  فقل لي إن أعددت نظمي مع النثر  إذا لم أقم يومًا لحقك بـالـشـكـر

 عـذر أتتني بال مطل لـديك وال  لقد جددت لي قبل السؤال بأنـعـم

 وأثني على علياك السر والجهر  فمالي ال أعطي ثنـاءك حـقـه 

  يخف لها فمي وٕان أثقلت ظهري  سأشكر ما أوليتني من صـنـائع

فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لمـاذا أحضـرتك، فقـال الحكـيم: ال يعلـم الغيـب إال اهللا تعـالى، 
لــك: أحضــرتك ألقتلــك وأعــدمك روحــك، فتعجــب الحكــيم رويــان مــن تلــك المقالــة غايــة العجــب، فقــال لــه الم

وأي ذنب بدا مني فقال له الملك: قد قيل لي إنك جاسـوس وقـد أتيـت لتقتلنـي  ؟وقال أيها الملك لماذا تقتلني
دار، وأرحنـا مـن وها أنا أقتلك قبل أن تقتلني ثم إن الملك صاح على السياف، وقال له اضرب رقبة هذا الغ

شره، فقال الحكيم أبقني يبقيك اهللا وال تقتلني يقتلك اهللا، ثم أنه كرر عليه القول مثلما قلت لك أيهـا العفريـت 
وأنت ال تدعي بل تريد قتلي فقال الملك يونان للحكيم رويان، إني ال آمـن إال أن أقتلـك فإنـك برأتنـي بشـيء 

ه أو غير ذلك فقال الحكيم أيها الملك أهـذا جزائـي منـك، تقابـل أمسكته بيدي فال آمن أن تقتلني بشيء أشم
المليح بالقبيح فقال الملك: ال بد من قتلك مـن غيـر مهلـة فلمـا تحقـق الحكـيم أن الملـك قاتلـه ال محالـة بكـى 

 وتأسف على ما صنع من الجميل مع غير أهله، كما قيل في المعنى: 

 األلباب قد خلقا لكن أبوها من  ميمونة من سمات العقل عارية

 الـزلـقـا إال بنور هداه تقى  لم يمش من يابس يومًا وال وحل

بعد ذلك تقدم السياف وغمي عينيه وشهر سيفه وقال ائذن والحكيم يبكي ويقول للملك: أبقنـي يبقيـك اهللا وال 
  تقتلني يقتلك اهللا، وأنشد قول الشاعر: 

 ـي بـدار هـوانفأوقعني نصـح  نصحت فلم أفلح وغشوا فأفلـحـوا

 لـسـان ذوي النصح من بعدي بك  فإن عشت فلم أنصح وٕان مت فأزلي

ثم إن الحكيم قال للملك أيكون هذا جزائي منك، فتجازيني مجازاة التمساح قال الملك: وما حكاية التمسـاح، 
م إن الحكـيم بكـى بكـاء فقال الحكيم ال يمكنني أن أقولها، وأنا في هذا الحال فباهللا عليك أبقني يبقيـك اهللا، ثـ

شديدًا فقام بعض خواص الملك وقال أيها الملك هب لنـا دم هـذا الحكـيم، ألننـا مـا رأينـاه فعـل معـك ذنبـًا إال 
  أبراك من مرضك الذي أعيا األطباء والحكماء.

ي مـن فقال لهم الملك لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم وذلك ألنـي إن أبقيتـه فأنـا هالـك ال محالـة ومـن أبرأنـ
المــرض الــذي كــان بــي بشــيء أمســكته بيــدي فيمكنــه أن يقتلنــي بشــيء أشــمه، فأنــا أخــاف أن يقتلنــي ويأخــذ 
علي جعالة ألنه ربمـا كـان جاسوسـًا ومـا جـاء إال ليقتلنـي فـال بـد مـن قتلـه وبعـد ذلـك آمـن علـى نفسـي فقـال 

  الحكيم أبقني يبقيك اهللا وال تقتلني يقتلك اهللا.



العفريت أن الملك قاتله ال محالة قال له أيها الملك إن كان وال بد من قتلي فـأمهلني  فلما تحقق الحكيم أيها
حتــى أنــزل إلــى داري فــأخلص نفســي وأوصــي أهلــي وجيرانــي أن يــدفنوني وأهــب كتــب الطــب وعنــدي كتــاب 
خــاص الخــاص أهبــه لــك هديــة تــدخره فــي خزانتــك، فقــال الملــك للحكــيم ومــا هــذا الكتــاب قــال: فيــه شــيء ال 

صى وأقل مـا فيـه مـن األسـرار إذا قطعـت رأسـي وفتحتـه وعـددت ثـالث ورقـات ثـم تقـرأ ثـالث أسـطر مـن يح
  الصحيفة التي على يسارك فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن جميع ما سألتها عنه.

فتعجــب الملــك غايــة العجــب واهتــز مــن الطــرب وقــال لــه أيهــا الحكــيم: وهــل إذا قطعــت رأســك تكلمــت فقــال  
لــك وهــذا أمــر عجيــب، ثــم أن الملــك أرســله مــع المحافظــة عليــه، فنــزل الحكــيم إلــى داره وقضــى نعــم أيهــا الم

أشغاله في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني طلع الحكيم إلى الـديوان وطلعـت األمـراء والـوزراء والحجـاب والنـواب 
قــدام الملــك ومعــه  وأربــاب الدولــة جميعــًا وصــار الــديوان كزهــر البســتان وٕاذا بــالحكيم دخــل الــديوان، ووقــف

كتاب عتيـق ومكحلـة فيهـا ذرور، وجلـس وقـال ائتـوني بطبـق، فـأتوه بطبـق وكتـب فيـه الـذرور وفرشـه وقـال: 
أيهــا الملــك خــذ هــذا الكتــاب وال تعمــل بــه، حتــى تقطــع رأســي فــإذا قطعتهــا فاجعلهــا فــي ذلــك الطبــق وأمــر 

الكتــاب ففتحــه الملــك فوجــده ملصــوقًا  بكبســها علــى ذلــك الــذرور فــإذا فعلــت ذلــك فــإن دمهــا ينقطــع، ثــم افــتح
فحط إصبعه في فمه وبله بريقه وفتح أول ورقة والثانية والثالثة والورق ما ينفتح إال بجهد، ففتح الملك سـت 
ورقات ونظر فيها فلم يجد كتابة فقال الملك: أيها الحكيم ما فيه شيء مكتوب فقال الحكيم قلب زيـادة علـى 

ن إال قلــيًال مــن الزمــان حتــى ســرى فيــه الســم لوقتــه وســاعته فــإن الكتــاب كــان ذلــك فقلــب فيــه زيــادة فلــم يكــ
 مسمومًا فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقد قال: سرى في السم، فأنشد الحكيم رويان يقول: 

 وعن قليل كان الحكم لـم يكـن  تحكموا فاستطالوا في حكومتهـم

 فات والمـحـنعليهم الدهر باآل  لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى

 الزمـن هذا بذاك وال عتب على  وأصبحوا ولسان الحال يشـدهـم

فلمــا فــرغ رويــان الحكــيم مــن كالمــه ســقط الملــك ميتــًا لوقتــه، فــاعلم أيهــا العفريــت أن الملــك يونــان لــو أبقــى 
بقـاك اهللا. وأدرك الحكيم رويان ألبقاه اهللا، ولكن أبى وطلـب قتلـه فقتلـه اهللا وأنـت أيهـا العفريـت لـو أبقيتنـي أل

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح، فقالت لها أختها دنيازاد: ما أحلى حديثك فقالت: وأين هـذا ممـا 
أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك، وباتوا الليلة في نعيم وسرور إلى الصباح، ثـم أطلـع الملـك 

  جتمع بأهله.إلى الديوان ولما انفض الديوان دخل قصره وا
  

  في الليلة السادسة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت لو أبقيتني كنت أبقيتك، لكن مـا أردت إال قتلـي 
فأنا أقتلك محبوسًا فـي هـذا القمقـم، وألقيـك فـي هـذا البحـر ثـم صـرخ المـارد وقـال بـاهللا عليـك أيهـا الصـياد ال 



خذني بعملي، فإذا كنت أنا مسيئًا كن أنت محسنًا، وفـي األمثـال السـائرة يـا محسـنًا تفعل وأبقني كرمًا وال تؤا
  لمن أساء كفي المسيء فعله وال تعمل عمل أمامة مع عاتكة.

قال الصياد وما شأنهما، فقال العفريت مـا هـذا وقـت حـديث وأنـا فـي السـجن حتـى تطلعنـي منـه وأنـا أحـدثك 
ئك في البحـر وال سـبيل إلـى إخراجـك منـه فـإني كنـت أسـتعطفك وأتضـرع بشأنهما فقال الصياد ال بد من إلقا

إليــك وأنــت ال تريــد إال قتلــي مــن غيــر ذنــب اســتوجبته منــك، وال فعلــت معــك ســوءًا قــط ولــم أفعــل معــك إال 
خيرًا، لكوني أخرجتك من السجن، فلما فعلت معي ذلك، علمـت أنـك رديء األصـل، واعلـم أننـي مـا رميتـك 

ال ألجــل أن كــل مــن أطلعــك أخبــره بخبــرك، وأحــذره منــك فيرميــك فيــه، ثانيــًا فنقــيم فــي هــذا فــي هــذا البحــر، إ
  البحر إلى آخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب.

فقال العفريت: أطلقني فهذا وقت المروءات وأنا أعاهدك أنـي لـم أسـؤك أبـدًا بـل أنفعـك بشـيء يغنيـك دائمـًا، 
ال يؤذيــه أبــدًا بــل يعمــل معــه الجميــل فلمــا اســتوثق منــه باإليمــان فأخــذ الصــياد عليــه العهــد أنــه إذا أطلقــه 

والعهــود وحلفــه باســم اهللا األعظــم فــتح لــه الصــياد فتصــاعد الــدخان حتــى خــرج وتكامــل فصــار عفريتــًا مشــوه 
  الخلقة ورفس القمقم في البحر.

ليسـت عالمـة خيـر، ثـم  فلما رأى الصياد أنه رمى القمقم في البحر أيقن بالهالك وبال فـي ثيابـه، وقـال هـذه
أنــه قــوى قلبــه وقــال: أيهــا العفريــت قــال اهللا تعــالى: وأوفــوا العهــد، إن العهــد كــان مســؤوًال وأنــت قــد عاهــدتني 
وحلفت أنـك ال تغـدر بـي فـإن غـدرت بـي يجـرك اهللا فإنـه غيـور يمهـل وال يهمـل، وأنـا قلـت لـك مثـل مـا قالـه 

  الحكيم رويان للملك يونان أبقني يبقيك اهللا.
ضحك العفريت ومشى قدامه، وقال أيها الصياد اتبعني فمشـى الصـياد وراءه وهـو لـم يصـدق بالنجـاة إلـى ف 

أن خرجــا مــن ظــاهر المدينــة وطلعــا علــى جبــل ونــزال إلــى بريــة متســعة وٕاذا فــي وســطها بركــة مــاء، فوقــف 
بهـذا السـمك ألوانـًا، العفريت عليها وأمر الصياد أن يطرح الشبكة ويصطاد، فنظر الصـياد إلـى البركـة، وٕاذا 

األبيض واألحمر واألزرق واألصفر، فتعجـب الصـياد مـن ذلـك ثـم أنـه طـرح شـبكته وجـذبها فوجـد فيهـا أربـع 
  سمكات، كل سمكة بلون، فلما رآها الصياد فرح.

فقال له العفريـت ادخـل بهـا إلـى السـلطان وقـدمها إليـه، فإنـه يعطيـك مـا يغنيـك وبـاهللا أقبـل عـذري فـإنني فـي 
وقت لم أعرف طريقًا وأنا في هذا البحـر مـدة ألـف وثمانمائـة عـام، مـا رأيـت ظـاهر الـدنيا إال فـي هـذه هذا ال

الســاعة وال تصــطد منهــا كــل يــوم إال مــرة واحــدة واســتودعتك اهللا، ثــم دق األرض بقدميــه فانشــقت وابتلعتــه 
ل بــه منزلــه وأتــى ومضــى الصــياد إلــى المدينــة متعجــب ممــا جــرى لــه مــع هــذا العفريــت ثــم أخــذ الســمك ودخــ

بمأجور ثم مأله ماء وحط فيه السمك فـاختبط السـمك مـن داخـل المـأجور فـي المـاء ثـم حمـل المـأجور فـوق 
  رأسه وقصد به قصر الملك كما أمره العفريت.

فلمــا طلــع الصــياد إلــى الملــك وقــدم لــه الســمك تعجــب الملــك غايــة العجــب مــن ذلــك الســمك الــذي قدمــه إليــه 
ي عمــره مثلــه صــفة وال شــكًال، فقــال: ألقــوا هــذا الســمك للجاريــة الطباخــة، وكانــت هــذه الصــياد ألنــه لــم يــر فــ

الجارية قد أهداها له ملك الروم منذ ثالثة أيام وهـو لـم يجربهـا فـي طبـيخ فأمرهـا الـوزير أن تقليـه، وقـال لهـا 



طبيخــك فــإن يــا جاريــة إن الملــك يقــول لــك مــا ادخــرت دمعتــي إال لشــدتي ففرجينــا اليــوم علــى طهيــك وحســن 
السلطان جاء إليه واحد بهدية ثم رجع الوزير بعدما أوصـاها فـأمره الملـك أن يعطـي الصـياد أربعمائـة دينـار 
فأعطاه الـوزير إياهـا فأعطاهـا فأخـذها الـوزير فـي حجـره وتوجـه إلـى منزلـه لزوجتـه، وهـو فرحـان مسـرور ثـم 

  اشترى لعياله ما يحتاجون إليه هذا ما كان من أمر الصياد.
أما ما كان من أمر الجارية فإنها أخذت السمك ونظفتـه ورصـته، فـي الطـاجن ثـم إنهـا تركـت السـمك حتـى و 

اســتوى وجهــه وقلبتــه علــى الوجــه الثــاني، وٕاذا بحــائط المطــبخ قــد انشــقت وخرجــت منهــا صــبية رشــيقة القــد 
وفــي أذنيهــا  أســيلة الخــد كاملــة الوصــف كحيلــة الطــرف بوجــه ملــيح وقــد رجــيح البســة كوفيــة مــن خــز أزرق

حلـــق وفـــي معاصـــمها أســـاور وفـــي أصـــابعها خـــواتيم بالفصـــوص المثمنـــة وفـــي يـــدها قضـــيب مـــن الخيـــزران 
فغرزت القضيب في الطاجن وقالت: يا سمك يـا سـمك هـل أنـت علـى العهـد القـديم مقـيم، فلمـا رأت الجاريـة 

الطـاجن وقـال: نعـم، نعـم ثـم  هذا غشي عليهـا وقـد أعـادت الصـبية القـول ثانيـًا وثالثـًا فرفـع السـمك رأسـه فـي
 قال جميعه هذا البيت: 

 تكافـينـا وٕان خجرت فإنا قد  إن عدت عدنا وٕان وافيت وافينا

فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن وخرجـت مـن الموضـع الـذي دخلـت منـه والتحمـت حـائط المطـبخ ثـم أقامـت 
جاريـة مـن أول غزوتـه حصـل كسـر الجارية فرأت األربع سمكات محروقة مثـل الفحـم األسـود، فقالـت تلـك ال

عصــبته فبينمــا هــي تعاتــب نفســها، وٕاذا بــالوزير واقــف علــى رأســها، وقــال لهــا هــاتي الســمك للســلطان فبكــت 
الجارية وأعلمت الوزير بالحال أنه أرسل إلى الصياد فأتوا به إليه، فقال له أيها الصـياد ال بـد أن تجيـب لنـا 

  بأربع سمكات مثل التي جئت بها أوًال.
فخرج الصياد إلى البركة وطرح شـبكته ثـم جـذبها وٕاذا بـأربع سـمكات، فأخـذها وجـاء بهـا إلـى الـوزير، فـدخل 
بهـــا الـــوزير إلـــى الجاريـــة وقـــال لهـــا قـــومي اقليهـــا قـــدامي، حتـــى أرى هـــذه القضـــية فقامـــت الجاريـــة أصـــلحت 

نشـقت، والصـبية قـد ظهـرت السمك، ووضعته في الطاجن علـى النـار فمـا اسـتقر إال قلـيًال وٕاذا بالحـائط قـد ا
وهــي البســة ملبســها وفــي يــدها القضــيب فغرزتــه فــي الطــاجن وقالــت: يــا ســمك هــل أنــت علــى العهــد القــديم 

  مقيم، فرفعت السمكات رؤوسها وأنشدت هذا البيت: 
 وٕان هجرت فإنا قد تكافـينـا  إن عدت عدنا وٕان وافيت وافينا

  
  في الليلة السابعة 

ك السعيد أنه لما تكلم السمك قلبت الصبية الطاجن بالقضيب وخرجـت مـن الموضـع قالت: بلغني أيها المل 
الذي جاءت منـه والـتحم الحـائط، فعنـد ذلـك قـام الـوزير وقـال: هـذا أمـر ال يمكـن إخفـاؤه عـن الملـك، ثـم أنـه 

تي بـأربع تقدم إلى الملك وأخبره بما جرى قدامه فقال: ال بد أن أنظر بعين، فأرسل إلـى الصـياد وأمـره أن يـأ
سمكات مثـل األول وأمهلـه ثالثـة أيـام. فـذهب الصـياد إلـى البركـة وأتـاه بالسـمك فـي الحـال. فـأمر الملـك أن 



يعطوه أربعمائة دينار. ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له: سو أنت السمك ههنا قدامي فقـال الـوزير سـمعًا 
ه وٕاذا بالحــائط قــد انشــق وخــرج منــه عبــد وطاعــة، فأحضــر الطــاجن ورمــى فيــه الســمك بعــد أن نظفــه ثــم قلبــ

أسود كأنه ثور من الثيران أو مـن قـوم عـاد وفـي يـده قـرع مـن شـجرة خضـراء وقـال بكـالم فصـيح مـزعج: يـا 
فرفــع الســمك رأســه مــن الطــاجن وقــال: نعــم وأنشــد هــذا  ؟ســمك يــا ســمك هــل أنــت علــى العهــد القــديم مقــيم

 البيت: 

 جرت فإنا قد تكافـينـاوٕان ه  إن عدت عدنا وٕان وافيت وافينا

ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحمًا أسود، ثم ذهب العبد من حيث أتى، فلمـا غـاب 
العبد عن أعينهم قال الملك: هذا أمر ال يمكن السكوت عنـه، وال بـد أن هـذا السـمك لـه شـأن غريـب، فـأمر 

ســمك فقــال لــه مــن بركــة بــين أربــع جبــال وراء هــذا بإحضــار الصــياد، فلمــا حضــر قــال لــه: مــن أيــن هــذا ال
الجبل الذي بظاهر مدينتك، فالتفت الملك إلى الصياد وقال له: مسـيرة كـم يـوم، قـال لـه يـا موالننـا السـلطان 

  مسيرة نصف ساعة.
فتعجب السـلطان وأمـر بخـروج العسـكر مـن وقتـه مـع الصـياد فصـار الصـياد يلعـن العفريـت وسـاروا إلـى أن 

ل ونزلوا منه إلى برية متسعة لم يروها مدة أعمارهم والسلطان وجميع العسكر يتعجبـون مـن تلـك طلعوا الجب
  البرية التي نظروها بين أربع جبال والسمك فيها على أربعة ألوان أبيض وأحمر وأصفر وأزرق.

الوا كلهـم فوقف الملك متعجبًا وقال للعسكر ولمن حضر: هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكـان، فقـ
  ال، فقال الملك: واهللا ال أدخل مدينتي وال أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها.

ثــم أمــر النــاس بــالنزول حــول هــذه الجبــال فنزلــوا، ثــم دعــا بــالوزير وكــان وزيــرًا عــاقًال عالمــًا بــاألمور، فلمــا 
وذلـك أنـه خطـر ببـالي أن أنفـرد بنفسـي فـي حضر بين يديـه قـال لـه: إنـي أردت أن أعمـل شـيئًا فـأخبرك بـه 

هذه الليلة وأبحث عن خبر هذه البركة وسـمكها، فـاجلس علـى بـاب خيمتـي وقـل لألمـراء والـوزراء والحجـاب 
أن الســلطان متشــوش وأمرنــي أن ال أؤذن ألحــد فــي الــدخول عليــه وال تعلــم أحــد بقصــدي، فلــم يقــدر الــوزير 

  على مخالفته.
تقلــد ســيفه وانســل مــن بيــنهم ومشــى بقيــة ليلــه إلــى الصــباح، فلــم يــزل ســائرًا حتــى ثــم أن الملــك غيــر حالتــه و 

اشتد عليه الحر فاستراح ثم مشى بقية يومه وليلته الثانيـة إلـى الصـباح فـالح لـه سـواد مـن بعـد ففـرح وقـال: 
ســود لعلــي أجــد مــن يخبرنــي بقضــية البركــة وســمكها، فلمــا قــرب مــن الســواد وجــده قصــرًا مبنيــًا بالحجــارة ال

  مصفحًا بالحديد وأحد شقي بابه مفتوح واآلخر مغلق.
ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقًا لطيفًا فلم يسمع جوابًا، فـدق ثانيـًا وثالثـًا فلـم يسـمع جوابـًا، فـدق رابعـًا 
دقًا مزعجًا فلـم يجبـه أحـد، فقـال ال بـد أنـه خـال، فشـجع نفسـه ودخـل مـن بـاب القصـر إلـى دهليـز ثـم صـرخ 

وأعاد القول ثانيًا وثالثًا فلـم  ؟ا أهل القصر إني رجل غريب وعابر سبيل، هل عندكم شيء من الزادوقال: ي
يســمع جوابــًا، فقــوي قلبــه وثبــت نفســه ودخــل مــن الــدهليز إلــى وســط القصــر فلــم يجــد فيــه أحــد، غيــر أنــه 



جـواهر وفـي دائـره مفروش وفي وسطه فسقية عليها أربع سباع من الذهب تلقـي المـاء مـن أفواههـا كالـدر وال
طيور وعلى ذلك القصر شبكة تمنعها من الطلوع، فتعجب مـن ذاك وتأسـف حيـث لـم يـر فيـه أحـد يسـتخبر 
منـه عـن تلـك البركـة والسـمك والجبـال والقصـر، ثـم جلـس بـين األبـواب يتفكـر وٕاذا هـو بـألين مـن كبـد حــزين 

  فسمعه يترنم بهذا الشعر: 
 عيني تبدل بالسهـر والنوم من  لما خفيت ضنى ووجدي قد ظهر

 تـذر يا وجد ال تبقى علـي وال  ناديت وجدًا قد تزايد بي الفكـر

فلمــا ســمع الســلطان ذلــك األنــين نهــض قائمــًا وقصــد جهتــه فوجــد ســترًا  هــا مهجتــي بــين المشــقة والخطــر 
راع، مسبوًال على باب مجلس فرفعه فرأى خلـف السـتر شـابًا جالسـًا علـى سـرير مرتفـع عـن األرض مقـدار ذ

وهو شاب مليح بقد رجيح ولسان فصيح وجبين أزهر وخدًا أحمر وشامة على كرسي خده كترس مـن عنبـر 
 كما قال الشاعر: 

  مشت الورى في ظلمة وضياء  ومهفهف من شعره وجبـينـه

 فيما يرى من سـائر األشـياء  ما أبصرت عيناك أحسن منظر

 السـوداء مقلةالحمراء تحت ال  كالشامة الخضراء فوق الوجنة

ففــرح بــه الملــك وســلم عليــه والصــبي جــالس وعليــه قبــاء حريــر بطــراز مــن ذهــب لكــن عليــه أثــر الحــزن، فــرد 
السالم على الملك وقال لـه: يـا سـيدي اعـذرني عـن عـدم القيـام، فقـال الملـك: أيهـا الشـاب أخبرنـي عـن هـذه 

فلمــا ســمع الشــاب هــذا  ؟ب بكائــكالبركــة وعــن ســمكها الملــون وعــن هــذا القصــر وســبب وحــدتك فيــه ومــا ســب
فقـال كيـف ال  ؟الكالم نزلت دموعه على خده وبكى بكاء شديدًا، فتعجب الملك وقال: ما يبكيك أيها الشـاب

أبكـي وهـذه حـالتي، ومـد يـده إلـى أذيالـه فـإذا نصـفه التحتـاني إلـى قدميـه حجـر ومـن صـرته إلـى شـعر رأســه 
  بشر.

أمــرًا عجيبــًا لــو كتــب بــاإلبر علــى آفــاق البصــر لكــان عبــرة لمــن  ثــم قــال الشــاب: اعلــم أيهــا الملــك أن لهــذا
اعتبر، وذلك يا سيدي أنـه كـان والـدي ملـك هـذه المدينـة وكـان اسـمع محمـود الجزائـر السـود وصـاحب هـذه 
الجبــال األربعــة أقــام فــي الملــك ســبعين عامــًا ثــم تــوفي والــدي وتســلطنت بعــده وتزوجــت بابنــة عمــي وكانــت 

حيــث إذا غبــت عنهــا ال تأكــل وال تشــرب حتــى ترانــي، فمكثــت فــي عصــمتي خمــس تحبنــي محبــة عظيمــة ب
ســنين إلــى أن ذهبــت يومــًا إلــى الحمــام فــأمرت الطبــاخ أن يجهــز لنــا طعامــًا ألجــل العشــاء، ثــم دخلــت هــذا 
القصر ونمت في الموضع الـذي أنـا فيـه وأمـرت جـاريتين أن يروحـا علـى وجهـي فجلسـت واحـدة عنـد رأسـي 

  لي وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة.واألخرى عند رج
فسمعت التي عند رأسي تقول للتـي عنـد رجلـي يـا مسـعودة إن سـيدنا مسـكين شـبابه ويـا خسـارته مـع سـيدتنا 
ة الخبيثة الخاطئة. فقالـت األخـرى: لعـن اهللا النسـاء الزانيـات ولكـن مثـل سـيدنا وأخالقـه ال يصـلح لهـذه الزانيـ

  التي كل ليلة تبيت في غير فراشه.



فقالــت التــي عنــد رأســي: إن ســيدنا مغفــل حيــث لــم يســأل عنهــا. فقالــت األخــرى ويلــك وهــل عنــد ســيدنا علــم 
بحالها أو هي تخليه باختياره بل تعمل له عمًال في قدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام فتضـع فيـه 

علم أيـن تـذهب وال بمـا تصـنع ألنهـا بعـدما تسـقيه الشـراب تلـبس ثيابهـا البنج فينام ولم يشعر بما يجري ولم ي
  وتخرج من عنده فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من منامه.

فلما سمعت كالم الجواري صار الضيا في وجهي ظالمًا وما صدقت أن الليل اقبل وجاءت بنت عمـي مـن 
وجلسـنا سـاعة زمنيـة نتنـادم كالعـادة ثـم دعـوت بالشـراب الـذي أشـربه عنـد المنـام  الحمام فمـدا السـماط وأكلنـا

فنـاولتني الكــأس فراوغــت عنــه وجعلــت أشــربه مثــل عــادتي ودلقتــه فــي عبــي ورقــدت فــي الوقــت والســاعة وٕاذا 
بها قالت: نم ليتك لم تقم، واهللا كرهتك وكرهـت صـورتك وملـت نفسـي مـن عشـرتك. ثـم قامـت ولبسـت أخفـر 

  ا وتبخرت وتقلدت سيفًا وفتحت باب القصر وخرجت.ثيابه
فقمـت وتبعتهـا حتـى خرجـت وشـقت فـي أسـواق المدينــة إلـى أن انتهـت إلـى أبـواب المدينـة فتكلمـت بكــالم ال 
أفهمــه فتســـاقطت األقفــال وانفتحـــت األبـــواب وخرجــت وأنـــا خلفهــا وهـــي ال تشـــعر حتــى انتهـــت إلــى مـــا بـــين 

بطين لها باب فدخلته هي وصعدت أنا على سطح القبة وأشـرفت عليهـا  الكيمان وأتت حصنًا فيه قبة مبنية
اذا بها قد دخلت على عبد أسود إحدى شفتيه غطاء وشفته الثانية وطـاء وشـفاهه تلقـط الرمـل مـن الحصـى 

  وهي مبتلي وراقد على قليل من قش القصب فقبلت األرض بين يديه.
بب قعـودك إلــى هـذه الســاعة كـان عنــدنا السـودان وشــربوا فرفـع ذلـك العبــد رأسـه إليهــا وقـال لهــا: ويلـك مــا سـ

الشراب وصار كل واحد بعشـيقته وأنـا مـا رضـيت أن أشـرب مـن شـأنك، فقالـت: يـا سـيدي وحبيـب قلبـي أمـا 
تعلم أني متزوجة بابن عمي وأنا أكره النظر في صورته وأبغض نفسي في صحبته، ولوال أنـي أخشـى علـى 

  يصبح فيها البوم والغراب وأنقل حجارتها إلى جبل قاف. خاطرك لكنت جعلت المدينة خراباً 
فقال العبد: تكذبين يا عاهرة وأنا أحلـف وحـق فتـوة السـودان وٕاال تكـون مروءتنـا مـروءة البيضـان. إن بقيـت  

تقعدي إلى هذا الوقت من هذا اليوم ال أصاحبك وال أضع جسدي على جسـدك، يـا خائنـة تغيبـين علـي مـن 
  ة يا أخت البيضان.أجل شهوتك يا منتن

قال الملك: فلما سمعت كالمها وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما صارت الدنيا في وجهي ظالمًا ولـم أعـرف 
روحــي فــي أي موضــع وصــارت بنــت عمــي واقفــة تبكــي إليــه وتتــدلل بــين يديــه وتقــول لــه: يــا حبيبــي وثمــرة 

ور عيني. وما زالت تبكي وتضرع له حتـى فؤادي ما أحد غيرك بقي لي فإن طردتني يا ويلي يا حبيبي يا ن
رضي عليها ففرحت قامت وقلعت ثياب ولباسها وقالت له: يا سيدي هل عندك ما تأكله جاريتـك، فقـال لهـا 
اكشــفي اللقــان فــإن تحتهــا عظــام فيــران مطبوخــة فكليهــا ومرمشــيها وقــومي لهــذه القــوارة تجــدين فيهــا بوظــة 

  فاشربيها.
يها، وجــاءت فرقــدت مــع العبــد علــى قــش القصــب وتعــرت ودخلــت معــه فقامــت وأكلــت وشــربت وغســلت يــد

تحــت الهدمــة والشــرايط فلمــا نظــرت هــذه الفعــال التــي فعلتهــا بنــت عمــي وهممــت أن أقتــل اإلثنــين فضــربت 
  العبد أوًال على رقبته فظننت أنه قضي عليه.



إلـــى محـــل الحكـــم  وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم المبـــاح، فلمـــا أصـــبح الصـــباح دخـــل الملـــك
واحتبـك الـديوان إلـى آخـر النهـار، ثـم طلـع الملـك قصـره فقالـت لهـا أختهـا دنيـازاد: تممـي لنـا حـديثك، قالـت: 

  حبًا وكرامة.
  
  
 

  في الليلة الثامنة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الشــاب المســحور قــال للملــك: لمــا ضــربت العبــد ألقطــع رأســه قطعــت 

م فظننت أني قتلته فشخر شخيرًا عاليًا فتحركـت بنـت عمـي وقامـت بعـد ذهـابي فأخـذت الحلقوم والجلد واللح
السيف وردته إلى موضعه وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراشي إلى الصـباح، ورأيـت بنـت عمـي 
في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثياب الحزن وقالـت: يـا ابـن عمـي ال تلمنـي فيمـا أفعلـه، فإنـه بلغنـي 
أن والدتي توفيت وأن والدي قتل فـي الجهـاد، وأن أخـوي أحـدهما مـات ملسـوعًا واآلخـر رديمـًا فيحـق لـي أن 
أبكــي وأحــزن، فلمــا ســمعت كالمهــا ســكت عنهــا وقلــت لهــا: افعلــي مــا بــدا لــك فــإني ال أخالفــك، فمكثــت فــي 

أبنـي فـي قصـرك مـدفنًا حزن وبكاء وعددي سنة كاملة من الحول إلى الحول، وبعد السنة قالت لي أريد أن 
  مثل القبة وأنفرد فيه باألحزان أسميه بيت األحزان.

فقلت لهاك افعلي ما بدا لك فبنت لها بيتًا للحزن في وسطه قبة ومدفنًا مثل الضـريح ثـم نقلـت العبـد وأنزلتـه 
ال أنه حـي فيه وهو ضعيف جدًا ال ينفعها بنافعة لكنه يشرب الشراب، ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم إ

ألن أجله لم يفرغ فصارت كل يوم تدخل عليه القبـة بكـرة وعشـيًا وتبكـي عنـده، وتعـدد عليـه وتسـقيه الشـراب 
والمســاليق ولــم تــزل علــى هــذه الحالــة صــباحًا ومســاء إلــى ثــاني ســنة وأنــا أطــول بــالي عليهــا إلــى أن دخلــت 

  قول هذه األبيات: عليها يومًا من األيام، على غفلة فوجدتها تبكي وتلطم وجهها وت
 فإن فـؤادي ال يحـب سـواكـم  عدمت وجودي في الورى بعد بعدكم

 وأين حللتم فادفنـونـي حـداكـم  خذوا كرمًا جسمي إلى أني ترتمـوا

 نـداكـم أنين عظامي عند صوت  وٕان تذكروا اسمي عند قبري يجيبكم

م الخائنــات الالتــي يســكرن المعشــره، وال فلمــا فرغــت مــن شــعرها قلــت لهــا وســيفي مســلول فــي يــدي: هــذا كــال
يحفظن الصحة وأردت أن أضـربها فرفعـت يـدي فـي الهـواء فقامـت وقـد علمـت أنـي أنـا الـذي جـرح العبـد ثـم 
وقعـت علـى قـدميها وتكلمـت بكــالم ال أفهمـه، وقالـت جعـل اهللا بسـحري نصــفك حجـرًا ونصـفك اآلخـر بشــرًا، 

  أنا ميت وال أنا حي.فصرت كما ترى وبقيت ال أقوم وال أقعد وال 
فلمــا صــرت هكــذا ســحرت المدينــة ومــا فيهــا مــن األســواق والغبطــان وكانــت مــدينتنا أربعــة أصــناف مســلمين 
ونصــارى ويهــود ومجــوس فســحرتهم ســمكًا، فــاألبيض مســلمون واألحمــر مجــوس واألزرق نصــارى واألصــفر 



م تعذبني، وتضربني بسـوط مـن الجلـد يهود وسحرت الجزائر األربعة جبال وأحاطتها بالبركة، ثم إنها كل يو 
مائة ضربة حتى يسيل الدم ثـم تلبسـني مـن تحـت هـذه الثيـاب ثوبـًا مـن الشـعر علـى نصـفي الفوقـاني ثـم أن 

  الشاب بكى وأنشد: 
  أنا صابر إن كان فيه لك الرضا  صبرًا لحكمك يا إله الـقـضـا

 ىفوسباني آل النبي المرتـضـ  قد ضقت باألسر الذي قد نابنـي

فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال له: أيها الشاب زدتني همًا على همي، ثم قال له: وأين تلك المـرأة  
قال في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي تجيء له كل يوم مـرة وعنـد مجيئهـا تجـيء إلـى وتجردنـي 

حركـة حتـى أدفعهـا عـن نفسـي ثـم  من ثيـابي وتضـربني بالسـوط مئـة ضـربة وأنـا أبكـي وأصـيح ولـم يكـن فـي
بعــد أن تعــاقبني تــذهب إلــى العبــد بالشــراب والمســلوقة بكــرة النهــار. قــال الملــك: واهللا يــا فتــى ألفعلــن معــك 
معروفـًا أذكــر بـه وجمــيًال يؤرخونــه سـيرًا مــن بعـدي، ثــم جلــس الملـك يتحــدث معـه إلــى أن أقبــل الليـل ثــم قــام 

مــن ثيابــه وتقلــد ســيفه ونهــض إلــى المحــل الــذي فيــه العبــد  الملــك وصــبر إلــى أن جــاء وقــت الســحر فتجــرد
فنظر إلى الشـمع والقناديـل ورأى البخـور واألدهـان ثـم قصـد العبـد وضـربه فقتلـه ثـم حملـه علـى ظهـره ورمـاه 
في بئر كانت في القصر، ثم نزل ولبس ثياب العبد وهو داخـل القبـة والسـيف معـه مسـلول فـي طولـه، فبعـد 

احرة وعنــد دخولهــا جــردت ابــن عمهــا مــن ثيابــه وأخــذت ســوطًا، وضــربته فقـــال آه ســاعة أتــت العــاهرة الســ
يكفيني مـا أنـا فيـه فـارحميني فقالـت: هـل كنـت أنـت رحمتنـي وأبقيـت لـي معشـوق، ثـم ألبسـته اللبـاس الشـعر 
والقمـــاش مـــن فوقـــه ثـــم نزلـــت إلـــى العبـــد ومعهـــا قـــدح الشـــراب وطاســـة المســـلوقة ودخلـــت عليـــه القبـــة وبكـــت 

 قالت: يا سيدي كلمني يا سيدي حدثني وأنشدت تقول: وولولت و 

 إن الذي فعل الغرام لقد كـفـى  فإلى متى هذا التجنب والـجـفـا

  إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفى  كم قد تطيل الهجر لي معتـمـداً 

: آه ثم إنها بكت وقالت: يا سيدي كلمنـي وحـدثني فخفـض صـوته، وعـوج لسـانه وتكلـم بكـالم السـودان وقـال
ال حـول وال قـوة إال بـاهللا فلمــا سـمعت كالمـه صـرخت مــن الفـرح وغشـي عليهـا ثــم إنهـا اسـتفاقت وقالـت لعــل 
سيدي صـحيح، فخفـض صـوته بضـعف وقـال: يـا عـاهرة أنـت ال تسـتحقي أن أكلمـك، قالـت مـا سـبب ذلـك، 

لعشــاء إلــى قــال ســببه أنــك طــول النهــار تعــاقبين زوجــك وهــو يصــرخ ويســتغيث حتــى أحرمتينــي النــوم مــن ا
الصــباح، ولــم يــزل زوجــك يتضــرع ويــدعو عليــك حتــى أقلقنــي صــوته ولــوال هــذا لكنــت تعافيــت فهــذا الــذي 
منعنـــي عـــن جوابـــك، فقالـــت عـــن إذنـــك أخلصـــه ممـــا هـــو فيـــه، فقـــال لهـــا: خلصـــيه وأريحينـــا فقالـــت: ســـمعًا 

  وطاعة.
هــا فصــار المــاء يغلــي ثــم قامــت وخرجــت مــن القبــة إلــى القصــر وأخــذت طاســة مألتهــا مــاء ثــم تكلمــت علي

بالقدر ثم رشته منها وقالت: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك األولـى: فـانتفض الشـاب 



وقام على قدميه، وفرح بخالصه وقال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا صاى اهللا عليه وسلم، 
  وصرخت في وجهه.ثم قالت له: اخرج وال ترجع إلى هنا وٕاال قتلتك 

فخــرج مــن بــين يــديها وعــادت إلــى القبــة ونزلــت وقالــت: يــا ســيدي اخــرج إلــي حتــى أنظــرك، فقــال لهــا بكــالم 
ضــعيف أي شــيء فعلتيــه، أرحتينــي مــن الفــرع ولــم تريحينــي مــن األصــل، فقالــت يــا حبيبــي ومــا هــو األصــل 

السمك رأسه ويدعو علـي وعليـك فهـو  قال: أهل هذه المدينة واألربع جزائر كل ليلة، إذا انتصف الليل يرفع
ســبب منــع العافيــة عــن جســمي، فخلصــيهم وتعــالي خــذي بيــدي، وأقيمينــي، فقــد توجهــت إلــى العافيــة فلمــا 
سمعت كالم الملك وهي تظنه العبد، قالت له وهي فرحة يا سيدي علـى رأسـي وعينـي بسـم اهللا، ثـم نهضـت 

مائهــا قلــيًال، وأدرك شــهريار الصــباح فســكتت  وقامــت وهــي مســرورة تجــري وخرجــت إلــى البركــة وأخــذت مــن
  عن الكالم المباح.

  
  في الليلة التاسعة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية الساحرة، لما أخذت شيئًا من هذه البركة وتكلمـت عليـه بكـالم ال 
صـبحت عـامرة يفهم تحرك السمك، ورفع رأسه وصار آدميين فـي الحـال، وانفـك السـحر عـن أهـل المدينـة وأ

واألسواق منصوبة، وصار كل واحد في صناعته وانقلبت الجبال جزائر، كمـا كانـت ثـم أن الصـبية السـاحرة 
  رجعت إلى الملك في الحال وهي تظن أنه العبد، وقالت يا حبيبي ناولني يدك الكريمة أقبلها.

ي صـدرها حتـى خـرج مـن فقال الملك بكـالم خفـي: تقربـي منـي، فـدنت منـه وقـد أخـذ صـارمه وطعنهـا بـه فـ 
ظهرها ثم ضربها فشقها نصفين وخرج فوجد الشاب المسحور واقفًا في انتظاره فهنـأه بالسـالمة وقبـل الشـاب 

فقال الشاب: يا ملـك الزمـان أتـدري مـا  ؟يده وشكره فقال له الملك: تقعد مدينتك أن تجيء معي إلى مدينتي
لــه الشــاب: إن كنــت نائمــًا فاســتيقظ إن بينــك وبــين فقــال يومــان ونصــف فعنــد ذلــك قــال  ؟ينــك وبــين مــدينتك

مدينتك سـنة للمجـد ومـا أتيـت فـي يـومين ونصـف إال ألن المدينـة كانـت مسـحورة وأنـا أيهـا الملـك ال أفارقـك 
  لحظة عين.

ففــرح الملــك بقولــه ثــم قــال الحمــد هللا الــذي مــن علــي بــك فأنــت ولــدي ألنــي طــول عمــري لــم أرزق ولــدًا. ثــم 
ًا شديدًا، ثم مشيا حتى وصال إلى القصر وأخبر الملك الذي كان مسحورًا أرباب دولته أنـه تعانقا وفرحا فرح

مسافر إلى الحج الشريف فهيئوا له جميع ما يحتاج إليه ثم توجه هو والسلطان وقلب السلطان ملتهب على 
فرين لـيًال ونهـارًا مدينته حيث غاب عنها سنة. ثم سافر ومعه خمسـون مملوكـًا ومعـه الهـدايا، ولـم يـزاال مسـا

  سنة كاملة حتى أقبال على مدينة السلطان.
فخرج الـوزير والعسـاكر بعـدما قطعـوا الرجـاء منـه وأقبلـت العسـاكر وقبلـت األرض بـين يديـه وهنـؤه بالسـالمة 
فــدخل وجلــس علــى الكرســي ثــم أقبــل علــى الــوزير وأعلمــه بكــل مــا جــرى علــى الشــاب، فلمــا ســمع الــوزير مــا 

  نأه بالسالمة.جرى على الشاب ه



ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثيرون، ثم قال للوزير علي بالصياد الذي أتـى بالسـمك فأرسـل 
إلى ذلك الصياد الذي كـان سـببًا لخـالص أهـل المدينـة فأحضـره وخلـع عليـه وسـأله عـن حالـه وهـل لـه أوالد 

الشاب باألخرى،. وأخذ الملـك اإلبـن عنـده وجعلـه  فأخبره أن له ابنًا وبنتين فتزوج الملك بإحدى بنتيه وتزوج
خازندارا، ثم أرسل الـوزير إلـى مدينـة الشـاب التـي هـي الجزائـر السـود وقلـده سـلطنتها وأرسـل معـه الخمسـين 
مملوكا الذين جاؤوا معه وكثيـرا مـن الخلـع لسـائر األمـراء. فقبـل الـوزير يديـه وخـرج مسـافرا واسـتقر السـلطان 

د فإنه قد صار أغنى أهل زمانه وبناته زوجات الملوك إلى أن أتـاهم الممـات، ومـا هـذا والشاب. وأما الصيا
  بأعجب مما جرى للحمال.

 

  حكاية الحمال مع البنات
فإنـه كـان إنسـان مــن مدينـة بغـداد وكـان حمــاًال. فبينمـا هـو فــي السـوق يومـًا منـا أليــام متكئـًا علـى قفصــه إذ 

ن حرير مـزركش بالـذهب وحاشـيتاه مـن قصـب فرفعـت قناعهـا فبـان وقفت عليه امرأة ملتفة بإزار موصلي م
مــن تحتــه عيــون ســوجاء بأهــداب وأجفــان وهــي ناعمــة األطــراف كاملــة األوصــاف، وبعــد ذلــك قالــت بحــالوة 
لفظهــا: هــات قفصــك واتبعنــي. فحمــل الحمــال القفــص وتبعهــا إلــى أن وقفــت علــى بــاب دار فطرقــت البــاب 

نارًا وأخذت منه مقدارًا من الزيتون وضعته فـي القفـص وقالـت لـه: احملـه فنزل له رجل نصراني، فأعطته دي
  واتبعني، فقال الحمال: هذا واهللا نهار مبارك.

ثم حمل القفص وتبعها فوقفت عند دكان فاكهاني واشترت منه تفاحًا شاميًا وسفرجًال عثمانيًا وخوخًا عمانيًا 
يــًا وليمونــًا مصــريًا وتمــر حنــا وشــقائق النعمــان وبنفســجًا ووضــعت وياســمينًا حلبيــًا وبنــو فــراده شــقيًا وخيــارًا نيل

الجميع في قفص الحمـال وقالـت لـه: احمـل، فحمـل وتبعهـا حتـى وقفـت علـى جـزار وقالـت لـه: اقطـع عشـرة 
أرطال لحمة فقطع لهـا، ولفـت اللحـم فـي ورق مـوز ووضـعته فـي القفـص وقالـت لـه: احمـل يـا حمـال فحمـل 

قلي وأخذت مـن سـائر النقـل وقالـت للحمـال: احمـل واتبعنـي فحمـل القفـص وتبعهـا وتبعها، ثم وقفت على الن
إلـــى أن وقفـــت علـــى دكـــان الحلـــواني واشـــترت طبقـــًا ومألتـــه جميـــع مـــا عنـــده مـــن مشـــبك وقطـــايف وميمونـــة 
وأمشــاط وأصــابع ولقيمــات القاضــي ووضــعت جميــع أنــواع الحــالوة فــي الطبــق ووضــعته فــي القفــص. فقــال 

  ني لجئت معي ببغل تحمل عليه هذه األشياء، فتبسمت.الحمال: لو أعلمت
ثم وقفت على العطار واشترت منه عشرة مياه مـاء ورد ومـاء زهـر وخالفـه وأخـذت قـدرًا مـن السـكر وأخـذت 
مـــاء ورد ممســـك وحصـــى لبـــان ذكـــر وعـــودا عنبـــر ومســـكًا وأخـــذت شـــمعًا اســـكندرانيًا ووضـــعت الجميـــع فـــي 

تبعني، فحمل القفص وتبعهـا إلـى أن أتـت دارًا مليحـة وقـدامها رحبـة القفص وقالت للحمال: احمل قفصك وا
فسيحة وهي عالية البنيان مشيدة األركان بابها صنع من األبنوس مصفح بصـفائح الـذهب األحمـر، فوقفـت 

  الصبية على الباب ودقت دقًا لطيفًا وٕاذا بالباب انفتح بشقتيه.
ة رشـــيقة القـــد قاعـــدة النهـــد ذات حســـن وجمـــال وقـــد فنظـــر الحمـــال إلـــى مـــن فـــتح لهـــا البـــاب فوجـــدها صـــبي 

واعتدال وجبين كثغرة الهـالل وعيـون كعيـون الغـزالن وحواجـب كهـالل رمضـان وخـدود مثـل شـقائق النعمـان 



وفــم كخــاتم ســليمان ووجــه كالبــدر فــي اإلشــراق ونهــدين كرمــانتين وبطــن مطــوي تحــت الثيــاب كطــي الســجل 
  للكتاب.

قله وكاد القفص أن يقع من فـوق رأسـه، ثـم قـال: مـا رأيـت عمـري أبـرك مـن فلما نظر الحمال إليها سلبت ع
هذا النهار، فقالت الصبية البوابة للداللة والحمال مرحبا وهي من داخل الباب ومشوا حتى انتهـوا إلـى قاعـة 
فسيحة مزركشة مليحة ذات تراكيب وشاذر وأثاث ومصاطب وسدالت وخزائن عليها الستور مرخيات، وفي 

لقاعــة ســرير مــن المرمــر مرصــع بالــدر والجــوهر منصــوب عليــه ناموســية منــا ألطلــس األحمــر ومــن وســط ا
داخلــه صــبية بعيــون بابليــة وقامــة ألفيــة ووجــه يخجــل الشــمس المضــيئة، فكأنهــا بعــض الكواكــب الدريــة أو 

 عقيلة عربية كما قال فيها الشاعر: 

 بهتانـاأضحى القياس به زورًا و   من قاس قدك بالغصن الرطيب فقد

 عـريانـا وأنت أحسن ما تلقـاه  الغصن أحسن ما تلقاه مكتـسـبـاً 

فنهضت الصبية الثالثة من فوق السرير وخطرت قليًال إلى أن صارت في وسط القاعة عند أختيها وقالـت: 
 ما وقوفهم، حطوا عن رأس هذا الحمال المسكين، فجاءت الداللة مـن قدامـه والبوابـة مـن خلفـه، وسـاعدتهما

الثالثــة وحططــن عــن الحمــال وأفــرغن مــا فــي القفــص وصــفوا كــل شــيء فــي محلــه وأعطــين الحمــال دينــارين 
وقلن له: توجه يا حمال، فنظر إلى البنات وما هـن فيـه مـن الحسـن والطبـائع الحسـان فلـم يـر أحسـن مـنهن 

  ولكن ليس عندهن رجال.
جــب غايـة العجـب ووقــف عـن الخــروج، ونظـر مـا عنــدهن مـن الشــراب والفواكـه والمشـمومات وغيــر ذلـك فتع

هل أنت استقللت األجرة، والتفتت إلى أختهـا وقالـت لهـا: أعطيـه دينـارًا  ؟فقالت له الصبية: ما بالك ال تروح
آخر فقال الحمـال: واهللا يـا سـيداتي إن أجرتـي نصـفان، ومـا اسـتقللت األجـرة وٕانمـا اشـتغل قلبـي وسـري بكـن 

رجــال وال أحـد يؤانســكن وأنــتن تعـرفن أن المنــارة ال تثبــت إال علــى  وكيـف حــالكن وأنــتن وحـدكن ومــا عنــدكن
  أربعة وليس لكن رابع، وما يكمل حظ النساء إال بالرجال كما قال الشاعر: 

 جنك وعود وقانون ومـزمـار  انظر إلى أربع عندي قد اجتمعت

اتمـًا فقلـن لـه: نحـن بنـات ونخـاف أن أنتن ثالثة فتفتقرن إلى رابع يكون رجـًال عـاقًال لبيبـًا حاذقـًا ولألسـرار ك
  نودع السر عند من ال يحفظه، وقد قرأنا في األخبار شعرًا: 

 من أودع السر فقد ضـيعـه  صن عن سواك السر ال تودعنه

فلمــا ســمع الحمــال كالمهــن قــال: وحيــاتكن أنــي رجــل عاقــل أمــين قــرأت الكتــب وطالعــت التــواريخ، أظهــر 
  ول الشاعر: الجميل وأخفي القبيح وأعمل بق

 والسر عند خيار الناس مكتوم  ال يكتم السر إال كل ذي ثـقة

  ضاعت الفاتحة والباب مختوم  السر عندي في بيت له غلـق



فلما سمعت البنات الشعر والنظام وما أبداه من الكالم قلن له: أنت تعلـم أننـا غرمنـا علـى هـذا المقـام جملـة 
نحن ال نـــدعك تجلـــس عنـــدنا حتـــى تغـــرم مبلغنـــا مـــن المـــال ألن مـــن المـــال فهـــل معـــك شـــيء تجازينـــا بـــه، فـــ

خــاطرك أن تجلــس عنــدنا وتصــير نــديمنا وتطلــع علــى وجوهنــا الصــباح المــالح. فقالــت صــاحبة الــدار: وٕاذا 
كانت بغير المال محبة فال تساوي وزن حبة، وقالت البوابة إن يكن معك شيء رح بال شيء فقالـت الداللـة 

 ما قصر اليوم معنا ولـو كـان غيـره مـا طـول روحـه علينـا ومهمـا جـاء عليـه أغرمـه يا أختي نكف عنه فواهللا
  عنه.

ففرح الحمال وقال واهللا مـا اسـتفتحت بالـدراهم إال مـنكن، فقلـن لـه اجلـس علـى الـرأس والعـين وقامـت الداللـة 
 وشدت وسـطها وصـبت القنـاني وروقـت المـدام وعملـت الخضـرة علـى جانـب البحـر وأحضـرت مـا يحتـاجون

إليه ثم قدمت وجلست هي وأختهـا وجلـس الحمـال بيـنهن وهـو يظـن أنـه فـي المنـام. ولـم يـزل الحمـال معهـن 
  في عناق وتقبيل وهذه تكلمه وهذه تجذبه وهذه بالمشموم تضربه وهو معهن حتى لعبت الخمرة بعقولهم.

سـها فـي تلـك البحيـرة فلما تحكم الشراب معهم قامت البوابة وتجردت مـن ثيابهـا وصـارت عريانـة ثـم رمـت نف
ولعبت في الماء وأخذت الماء في فمها وبخت الحمال ثم غسلت أعضاءها وما بـين فخـذيها ثـم طلعـت مـن 

  الماء ورمت نفسها في حجر الحمال وقالت له يا حبيبي ما اسم هذا وأشارت إلى فرجها.
فرجــك، فقالـت غيــره  فقـال الحمـال رحمــك، فقالـت يــوه أمـا تســتحي ومسـكته مـن رقبتــه وصـارت تصــكه فقـال 

فقال: كسك، فقالت غيره فقال زنبـورك، فلـم تـزل تصـكه حتـى ذاب قفـاه ورقبتـه مـن الصـك، ثـم قـال لهـا ومـا 
اســـمه فقالـــت لـــه: حبـــق الجســـور، فقـــال الحمـــد هللا علـــى الســـالمة يـــا حبـــق الجســـور. ثـــم أنهـــم أداروا الكـــأس 

  والطاس.
حيــرة وعملــت مثــل األولــى وطلعــت ورمــت نفســها فــي فقامــت الثانيــة وخلعــت ثيابهــا ورمــت نفســها فــي تلــك الب

حجر الحمال، وأشارت إلى فرجها وقالت لـه نـور عينـي مـا اسـم هـذا قـال فرجـك، فقالـت لـه: مـا يقـبح عليـك 
هذا الكالم وصكته كفاطن له سائر ما في القاعة فقال حبك الجسور، فقالـت لـه: ال، والضـرب والصـك مـن 

  السمسم المقشور.قفاه فقال لها وما اسمه فقالت له 
ثم قامت الثالثة وخلعـت ثيابهـا ونزلـت تلـك البحيـرة وفعلـت مثـل مـن قبلهـا ثـم لبسـت ثيابهـا وألقـت نفسـها فـي 
حجر الحمال وقالت له أيضًا مـا اسـم هـذا وأشـارت إلـى فرجهـا، فصـار يقـول لهـا كـذا وكـذا إلـى أن قـال لهـا 

  وهي تضربه وما اسمه فقالت خان أبي منصور.
قــام الحمــال ونــزع ثيابــه ونــزل البحيــرة وذكــره يســبح فــي المــاء وغســل مثــل مــا غســلن. ثــم طلــع  ثــم بعــد ســاعة

ورمى نفسه في حجر سيدتهن ورمـى ذراعيـه فـي حجـر البوابـة ورمـى رجليـه فـي حجـر الداللـة ثـم أشـار إلـى 
ال  أيره، وقال: يا سيدتي ما اسـم هـذا فضـحك الكـل علـى كالمـه حتـى انقلـبن علـى ظهـورهن وقلـن زبـك قـال

وأخذ من كل واحدة عضـة قلـن أيـرك قـال ال، وأخـذ مـن كـل واحـدة حضـنًا. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 
  عن الكالم المباح.

 



  في الليلة العاشرة 
قالت لها أختها دنيازاد: يـا أختـي أتمـي لنـا حـديثك قالـت حبـًا وكرامـة: قـد بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أنهـن لـم 

بل ويعانق وهن يتضاحكن إلى أن قلن له وما اسمه قال: اسمه البغل الجسـور يزلن يقلن زبك، أيرك وهو يق
الذي رعى حبق الجسور ويلعق السمسم المقشور ويبيت في خان أبي منصور فضحكن حتى استلقين علـى 
ظهورهن ثم عادوا إلى منادمتهم ولم يزالـوا كـذلك إلـى أن أقبـل الليـل علـيهم فقلـن للحمـال توجـه وأرنـا عـرض 

  .أكتافك
فقال الحمال واهللا خروج الروح أهون من الخروج من عندكن، دعونا نصل الليل بالنهار وكـل منـا يـروح فـي 
حال سبيله فقالت الداللة بحياتي عندكن تدعنـه ينـام عنـدنا نضـحك عليـه فإنـه خليـع ظريـف فقلـن لـه: تبيـت 

قالـت نعـم، فقلـن قـم واقـرأ مـا عندنا بشـرط أن تـدخل تحـت الحكـم ومهمـا رأيتـه ال تسـأل عنـه وال عـن سـببه، ف
علــى البــاب مكتوبــًا، فقــام إلــى البــاب فوجــد مكتوبــًا عليــه بمــاء الــذهب: ال تــتكلم فيمــا ال يعنيــك تســمع مــا ال 

  يرضيك.
فقــال الحمــال اشــهدوا أنــي ال أتكلــم فيمــا ال يعنينــي، ثــم قامــت الداللــة وجهــزت لهــم مــأكوًال ثــم أوقــدوا الشــمع 

وٕاذا هم سمعوا دق الباب فلم يختل نظامهم فقامت واحدة منهن إلـى البـاب ثـم والعود وقعدوا في أكل وشرب 
عادت وقالت كمل صفاؤنا في هذه الليلة ألني وجدت بالباب ثالثة أعجام ذقونهم محلوقة وهم عـور بـالعين 
الشــمال وهــذا مــن أعجــب االتفــاق، وهــم نــاس غربــاء قــد حضــروا مــن أرض الــروم ولكــل واحــد مــنهم شــكل 

كة، فــإن دخلــوا نضــحك علــيهم. ولــم تــزل تتلطــف بصــاحبتيها حتــى قالتــا لهــا دعــيهم يــدخلون وصــورة مضــح
واشترطي علـيهم أن ال يتكلمـوا فـي مـا ال يعنـيهم فيسـمعوا مـا ال يرضـيهم. ففرحـت وزاحـت ثـم عـادت ومعهـا 

قعــدوهم الثالثــة العــور ذقــونهم محلوقــة وشــواربهم مبرومــة ممشــوقة وهــم صــعاليك فســلموا فقــام لهــم البنــات وأ
فنظــر الرجــال الثالثــة إلـــى الحمــال فوجــدوه ســـكران فلمــا عــاينوه ظنـــوا أنــه مــنهم وقـــالوا: هــو صــعلوك مثلنـــا 

  يؤانسنا.
فلما سمع الحمال هذا الكالم قام وقلب عينيه وقال لهم: اقعدوا بال فضول أما قـرأتم مـا علـى البـاب فضـحك 

ثـم وضـعن األكـل للصـعاليك فـأكلوا ثـم جلسـوا البنات وقلن لبعضهن إننـا نضـحك علـى الصـعاليك والحمـال، 
  يتنادمون والبوابة تسقيهم.

ولما دار الكأس بينهم قال الحمال للصعاليك يـا إخواننـا هـل معكـم حكايـة أو نـادرة تسـلوننا بهـا فـديت فـيهم  
ليك الحـــرارة وطلبـــوا آالت اللهـــو فأحضـــرت لهـــم البوابـــة فلموصـــليا وعـــودًا عراقيـــًا وجنكـــًا عجميـــًا فقـــام الصـــعا

واقفين وأخذ واحد منهم الدف، وأخـذ واحـد العـود، وأخـذ واحـد الجنـك وضـربوا بهـا وغنـت البنـات وصـار لهـم 
صوت عال. فبينما هم كذلك وٕاذا بطـارق يطـرق البـاب، فقامـت البوابـة لتنظـر مـن بالبـاب وكـان السـبب فـي 

ألخبــار هــو وجعفــر وزيــره دق البــاب أن فــي تلــك الليلــة نــزل هــارون الرشــيد لينظــر ويســمع مــا يتجــدد مــن ا
وسياف نقمته، وكان من عادته أن يتنكر في صفة التجـار، فلمـا نـزل تلـك الليلـة ومشـى فـي المدينـة جـاءت 



طريقهم على تلك الدار فسمعوا آالت المالهي فقال الخليفة جعفر هـؤالء قـوم قـد دخـل السـكر فـيهم ونخشـى 
  نتحيل حتى ندخل عليهم فقال جعفر: سمعًا وطاعة.أن يصيبنا منهم شر، فقال ال بد من دخولنا وأريد أن 

ثم تقدم جعفر وطرق الباب فخرجت البوابة وفتحت الباب، فقـال لهـا: يـا سـيدتي نحـن تجـار مـن طبريـة ولنـا 
فــي بغــداد عشــرة أيــام ومعنــا تجــارة ونحــن نــازلون فــي خــان التجــار وعــزم علينــا تــاجر فــي هــذه الليلــة فــدخلنا 

لنا ثم تنادمنا عنده ساعة، ثم أذن لنا باالنصراف فخرجنا بالليل ونحن غربـاء فتهنـا عنده وقدم لنا طعامًا فأك
عــن الخــان الــذي نحــن فيــه فنرجــو مــن مكــارمكم أن تــدخلونا هــذه الليلــة نبيــت عنــدكم ولكــم الثــواب فنظــرت 

  خليهم.البوابة إليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار فدخلت لصاحبتيها وشاورتهما فقالتا لها أد
فرجعت وفتحت لهم الباب فقالوا ندخل بإذنك، قالت ادخلوا فدخل الخليفة وجعفر ومسرور فلما أتتهم البنات 
قمـــن لهـــم وخـــدمنهم وقلـــن مرحبـــًا وأهـــًال وســـهًال بضـــيوفنا، ولنـــا علـــيكم شـــرط أن ال تتكلمـــوا فيمـــا ال يعنـــيكم 

منادمـة فنظـر الخليفـة إلـى الصـعاليك الثالثـة فتسمعوا ما ال يرضيكم قالوا نعـم. وبعـد ذلـك جلسـوا للشـراب وال
فوجـــدهم عـــور العـــين الشـــمال فتعجـــب مـــنهم ونظـــر إلـــى البنـــات ومـــا هـــم فيـــه مـــن الحســـن والجمـــال فتحيـــر 

  وتعجب، واستمر في المنادمة والحديث وأتين الخليفة بشراب فقال أنا حاج وانعزل عنهم.
يــة مــن الصــيني وســكبت فيهــا مــاء الخــالف فقامــت البوابــة وقــدمت لــه ســفرة مزركشــة ووضــعت عليهــا بمط

وأرخت فيـه قطعـة مـن الـثلج ومزجتـه بسـكر فشـكرها الخليفـة وقـال فـي نفسـه ال بـد أن أجازيهـا فـي غـد علـى 
فعلها من صنيع الخير، ثم اشتغلوا بمنادمتهم، فلما تحكم الشراب قامت صاحبة البيـت وخـدمتهم، ثـم أخـذت 

ضى ديننا فقالت لها نعم، فعند ذلك قامت البوابة وأطلعـت الصـعاليك بيد الداللة وقالت: يا أختي قومي بمقت
خلــف األبــواب قــدامهن وذلــك بعــد أن أخلــت وســط القاعــة ونــادين الحمــال وقلــن لــه: مــا أقــل مودتــك مــا أنــت 

  غريب بل أنت من أهل الدار.
ل سـاعدني، فـرأى فقام الحمال وشد أوسطه وقال: ما تردن فلن تقف مكانـك، ثـم قامـت الداللـة وقالـت للحمـا

كلبتـــين مـــن الكـــالب الســـود فـــي رقبتيهمـــا جنـــازير فأخـــذهما الحمـــال ودخـــل بهمـــا إلـــى وســـط القاعـــة فقامـــت 
صــاحبة المنــزل وشــمرت عــن معصــميها وأخــذت ســوطًا وقالــت للحمــال قــوم كلبــة منهمــا فجرهــا فــي الجنزيــر 

رب علـى رأسـها والكلبـة تصـرخ وقدمها والكلبـة تبكـي وتحـرك رأسـها إلـى الصـبية فنزلـت عليهـا الصـبية بالضـ
ومــا زالــت تضــربها حتــى كلــت ســواعدها فرمــت الســوط مــن يــدها ثــم ضــمت الكلبــة إلــى صــدرها ومســحت 

  دموعها وقبلت رأسها ثم قالت للحمال ردها وهات التالية، فجاء بها وفعلت بها مثل ما فعلت باألولى.
، فقـال لـه باإلشـارة اسـكت، ثـم التفتـت فعند ذلـك اشـتعل قلـب الخليفـة وضـاق صـدره وغمـز جعفـر أن يسـألها

صــاحبة البيــت للبوابــة وقالــت لهــا: قــومي لقضــاء مــا عليــك قالــت نعــم. ثــم إن صــاحبة البيــت صــعدت علــى 
ســـرير مـــن المرمـــر مصـــفح بالـــذهب والفضـــة وقالـــت البوابـــة والداللـــة ائتيـــا بمـــا عنـــدكما، فأمـــا البوابـــة فإنهـــا 

دخلــت مخــدعًا وأخرجــت منــه كيســًا مــن األطلــس بأهــداب  صــعدت علــى ســرير بجانبهــا وأمــا الداللــة فإنهــا
خضــر ووقفــت قــدام الصــبية صــاحبة المنــزل ونفضــت الكــيس وأخرجــت منــه عــودًا وأصــلحت أوتــاره وأنشــدت 

 هذه األبيات: 



 وخبروني بعـقـلـي آية ذهـبـا  ردوا على جفني النوم الذي سلـبـا

 د غصـبـاإن المنام على جفني ق  علمت لما رضيت الحب مـنـزلة

  أغواك قلت اطلبوا من لحظة السببا  قالوا عهدناك من أهل الرشاد فمـا

 أقول حملته في سفكـه تـعـبـا  إني له عن دمي المسفوك معتـذر

 فعكسها شب في أحشائي اللهبـا  ألقى بمرآة فكري شمس صورته 

 أجرى بقيته في ثغـره شـنـبـا  من صاغه اهللا من ماء الحياة وقد

 إال شكى أو بكى أو حن أو أطربا  ذا ترى في محب ما ذكرت لـهما

  رام الشراب فيروى وهو ما شربا  يرى خيالك في المـاء الـذالل إذا

 وأنشدت أيضًا: 

 ومال بالنوم عن عيني تمايلـه  سكرت من لحظه ال من مدامته

 شمائلـه وما الشمل شلتني بل  فما السالف سلتني بل سوالفـه

معت الصبية ذلك، قالت طيبك اهللا، ثم شقت ثيابها ووقعت علـى األرض مغشـيًا عليهـا، فلمـا نكشـف فلما س
جسدها رأى الخليفة أثر ضرب المقارع والسياط فتعجـب مـن ذلـك غايـة العجـب فقامـت البوابـة ورشـت المـاء 

لمـرأة ومـا عليهـا مـن على وجهها وأتت إليها بحلـة وألبسـتها إياهـا، فقـال الخليفـة لجعفـر أمـا تنظـر إلـى هـذه ا
أثــر الضــرب، فأنــا ال أقــدر أن أســكت علــى هــذا ومــا أســتريح إال إن وقفــت علــى حقيقــة خبــر هــذه الصــبية 
وحقيقة خبر هـاتين الكلبتـين، فقـال جعفـر: يـا موالنـا قـد شـرطوا علينـا شـرطًا وهـو أن ال نـتكلم فيمـا ال يعنينـا 

  أسندته إلى نهدها، وغمزته بأناملها وأنشدت تقول: فنسمع ما ال يرضينا، ثم قامت الداللة فأخذت العود و 
 أو تلفنا شوقًا فماذا الـسـبـيل  إن شكونا الهوى فمـاذا تـقـول

 ما يؤدي شكوى المحب رسـول  أو بعثنا رسًال نتـرجـم عـنـا

 بعد فقد األحـبـاب إال قـلـيل  أو صبرنا فما لنـا مـن بـقـاء

 ودموعًا على الخـدود تـسـيل  ليس إال تـأسـفـًا ثـم حـزنـاً 

 وعم في الفؤاد منـي حـلـول  أيها الغائبون عن لمـح عـينـي

 ليس عنه مدى الزمـان يحـول  هل حفظتم لدى الهوى عهد صب

 شفه فبكم الضنى والـنـحـول  أم نسيتم على التبـاعـد صـبـا

 يطـول من لدن وبنا حسـابـاً   وٕاذا الحشر ضمنـا أتـمـنـى

ســمعت المــرأة الثانيــة. شــعر الداللــة شــقت ثيابهــا. كمــا فعلــت األولــى. وصــرخت ثــم ألقــت نفســها علــى  فلمــا
األرض مغشــيًا عليهــا، فقامــت الداللــة وألبســتها حلــة ثانيــة بعــد أن رشــت المــاء علــى وجههــا ثــم قامــت المــرأة 



وت فأصـلحت الداللـة الثالثة وجلست على سرير وقالت للداللة غني لي ال في ديني فما بقي غير هذا الصـ
  العود وأنشدت هذه األبيات: 

 فلقد جوى من أدمعي ما قد كفى  فإلى متى هذا الصدود وذا الجفـا

  إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفى  كم قد أطلت الهجر لي معتـمـداً 

 ما كان يوم العواذل منـصـفـا  لو أنصف الدهر الخؤون لعاشـق

 ا خيبة الشاكي إذا فقـد الـوفـاي  فلمن أبوح بصبوتي يا قـاتـلـي

 فمتى وعدت وال رأيتك مخلـفـا  ويزيد وجدي في هواك تلـهـفـاً 

 ألف الشهادة لديه طرف ما غفـا  يا مسلمون خذوا بـنـار مـتـيم

 ويكون غيري بالوصال مشرفـا  أيحل في شرع الغرام تـذلـلـي

 متكلفـا وغدا عذولي في الهوى  ولقد كلفت بحبـكـم مـتـلـذذاً 

فلمــا ســمعت المــرأة الثالثــة قصــيدتها صــرخت وشــقت ثيابهــا وألقــت نفســها علــى األرض مغشــيًا عليهــا فلمــا 
انكشف جسدها ظهر فيه ضرب المقارع، مثل من قبلها فقال الصعاليك ليتنـا مـا دخلنـا هـذه الـدار وكنـا بتنـا 

فــة إلــيهم وقــال لهــم لــم ذلــك قــالوا قــد علــى الكيمــان، فقــد تكــدر مبيتنــا هنــا بشــيء يقطــع الصــلب فالتفــت الخلي
اشتغل سرنا بهذا األمر فقال الخليفة أما أنتم من هذا البيت، قالوا ال وال ظننا هذا الموضـع إال للرجـل الـذي 

  عندكم. فقال الحمال واهللا ما رأيت هذا الموضع إال هذه الليلة وليتني بت على الكيمان ولم أبت فيه.
وهن ثالث نسوة وليس لهن رابعة فنسألهن عن حـالهن فـإن لـم يجبننـا طوعـًا  فقال الجميع نحن سبعة رجال 

أجبننــا كرهــًا واتفــق الجميــع علــى ذلــك، فقــال جعفــر مــا هــذا رأي ســديد دعــوهن فــنحن ضــيوف عنــدهن وقــد 
شرطن علينا، شرطًا فنوفي به ولم يبق من الليـل إال القليـل وكـل منـا يمضـي إلـى حـال سـبيله، ثـم إنـه غمـز 

وقال ما بقي غير ساعة، وفـي غـد تحضـرهن بـين يـديك، فتسـألهن عـن قصـتهن فـأبى الخليفـة وقـال الخليفة 
لم يبق لي صبر عـن خبـرهن وقـد كثـر بيـنهن القيـل والقـال، ثـم قـالوا ومـن يسـألهن فقـال بعضـهم الحمـال ثـم 

  قال لهم النساء يا جماعة في أي شيء تتكلمون.
تي سألتك بـاهللا وأقسـم عليـك بـه أن تخبرينـا عـن حـال الكلبتـين، فقال الحمال لصاحبة البيت وقال لها يا سيد

وأي سبب تعاقبيهما ثم تعودين تبكـين، وتقبليهمـا وأن تخبرينـا عـن سـبب ضـرب أختـك بالمقـارع وهـذا سـؤالنا 
  والسالم فقالت صاحبة المكان للجماعة ما يقوله عنكم فقال الجميع نعم، إال جعفر فإنه سكت.

مهم قالت واهللا لقد آذيتمونا يـا ضـيوفنا، األذيـة البالغـة، وتقـدم لنـا أننـا شـرطنا علـيكم فلما سمعت الصبية كال
أن من تكلم فيمـا ال يعنيـه، سـمع مـا ال يرضـيه أمـا كفـا أننـا أدخلنـاكم منزلنـا وأطعمنـاكم زادنـا ولكـن ال ذنـب 

  قالت عجلوا.لكم وٕانما الذنب لمن أوصلكم إلينا ثم شمرت عن معصمها وضربت األرض ثالث ضربات و 
وٕاذا ببــاب خزانـــة قـــد فـــتح وخـــرج منهـــا ســـبعة عبيـــد بأيــديهم ســـيوف مســـلولة وقالـــت كتفـــوا هـــؤالء الـــذين كثـــر 
كالمهــم واربطــوا بعضــهم بــبعض ففعلــوا وقــالوا أيتهــا المخــدرة ائــذني لنــا فــي ضــرب رقــابهم، فقالــت أمهلــوهم 



ا سـيدتي ال تقتلينـي بـذنب الغيـر فـإن ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضـرب رقـابهم، فقـال الحمـال بـاهللا يـ
الجميع أخطأوا، ودخلوا في الـذنب، إال أنـا واهللا لقـد كانـت ليلتنـا طيبـة لـو سـلمنا مـن هـؤالء الصـعاليك الـذين 

 لو دخلوا مدينة عامرة ألخربوها، ثم أنشد يقول: 

  ال سيما عن غير ذي ناصر  ما أحسن الغفران من قادر

 ال تقتلي األول بـاآلخـر  بحرمة الود الذي بـينـنـا

  فلما فرغ الحمال من كالمه ضحكت الصبية، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  لليلة الحادية عشرة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظهـا، أقبلـت علـى الجماعـة وقالـت أخبرونـي 

ال أنتم أعزاء فقال الخليفة ويلك يا جعفر عرفها بنا وٕاال تقتلنا فقال بخبركم فما بقي من عمركم إال ساعة ولو 
جعفــر مــن بعــض مــا نســتحق، فقــال لــه الخليفــة ال ينبغــي الهــزل فــي وقــت الجــد كــل مــنهم لــه وقــت ثــم أن 

  الصبية أقبلت على الصعاليك، وقالت لهم هل أنتم أخوة فقالوا ال واهللا ما نحن إال فقراء الحجام.
مــنهم هــل أنــت ولــدت أعــور فقــال ال واهللا وٕانمــا جــرى لــي أمــر غريــب حيــت تلفــت عينــي ولهــذا فقالــت لواحــد 

األمر حكاية لـو كتبـت بـاإلبر علـى أمـاق البصـر لكانـت عبـرة لمـن اعتبـر، فسـألت الثـاني والثالـث فقـاال لهـا 
، وقالـت كـل مثل األول ثم قـالوا أن كـل منـا مـن بلـد وأن حـديثنا عجيـب وأمرنـا غريـب، فالتفتـت الصـبية لهـم

واحد منكم يحكي حكايته وما سبب مجيئه إلى مكاننا ثم يملس على رأسه ويروح إلى حـال سـبيله فـأول مـن 
تقــدم الحمــال، فقــال يــا ســيدتي أنــا رجــل حمــال حملتنــي هــذه الداللــة وأتــت بــي إلــى هنــا وجــرى لــي معكــم مــا 

  ما أروح حتى أسمع حديث رفقائي.جرى وهذا حديثي والسالم، فقالت له ملس على رأسك وروح فقال واهللا 
فتقــدم الصــعلوك األول وقــال لهــا يــا ســيدتي، إن ســبب حلــق ذقنــي وتلــف عينــي أن والــدي كــان ملكــًا ولــه أخ 
وكــان أخــوه ملكــًا علــى مدينــة أخــرى واتفــق أن أمــي ولــدتني فــي اليــوم الــذي ولــد فيــه ابــن عمــي، ثــم مضــت 

بعــض الســنين وأقعــد عنــده أشــهر عديــدة فزرتــه مــرة ســنون وأعــوام، وأيــام حتــى كبرنــا وكنــت أزور عمــي فــي 
فــأكرمني غايــة اإلكــرام وذبــح لــي األغنــام وروق لــي المــدام وجلســنا للشــراب فلمــا تحكــم الشــراب فينــا قــال ابــن 
عمــي: يــا ابــن عمــي إن لــي عنــدك حاجــة مهمــة فاســتوثق منــي باإليمــان العظــام ونهــض مــن وقتــه وســاعته 

  مزينة مطيبة وعليها من الحلل ما يساوي مبلغًا عظيمًا.وغاب قليًال، ثم عاد وخلفه امرأة 
فالتفــت إلــي والمــرأة خلفــه، وقــال خــذ هــذه المــرأة واســبقني علــى الجبانــة الفالنيــة ووصــفها لــي فعرفتهــا وقــال  

ادخــل بهــا التربــة وانتظرنــي هنــاك فلــم يمكنــي المخالفــة ولــم أقــدر علــى رد ســؤاله ألجــل الــذي خلفتــه فأخــذت 
ى أن دخلت التربة أنا وٕاياهـا فلمـا اسـتقر بنـا الجلـوس جـاء ابـن عمـي ومعـه طاسـة فيهـا مـاء المرأة وسرت إل

وكيس فيه جـبس وقـدوم ثـم إنـه أخـذ القـدوم وجـاء إلـى قبـر فـي وسـط التربـة ففكـه ونقـض أحجـاره إلـى ناحيـة 



سـلم  التربة، ثم حفر بالقدوم في األرض، حتى كشف عن طابق قدر الباب الصغير فبان مـن تحـت الطـابق
  معقود.

لم ألتفت إلى المـرأة باإلشـارة وقـال لهـا دونـك ومـا تختـارين بـه فنزلـت المـرأة علـى ذلـك السـلم، ثـم التفـت إلـي 
وقال يا ابن عمي تمم المعروف إذا نزلت أنا في ذلك الموضع فرد الطابق ورد عليـه التـراب كمـا كـان وهـذا 

لـذي فـي الطاسـة أعجـن منـه الجـبس وجـبس القبـر تمام المعروف وهذا الجبس الذي في الكيس وهـذا المـاء ا
فــي دائــر األحجــار كمــا كــان أول حتــى ال يعرفــه أحــد وال يقــول هــذا فــتح جديــد وتطيينــه عتــق ألن لــي ســنة 
كاملــة، وأنــا أعمــل فيــه، ومــا يعلــم بــه إال اهللا وهــذه حــاجتي عنــدك، ثــم قــال لــي ال أوحــش اهللا منــك، يــا ابــن 

  عمي، ثم نزل على السلم.
عني قمت ورددت الطابق وفعلت ما أمرني بـه حتـى صـار القبـر كمـا كـان ثـم رجعـت إلـى قصـر  فلما غاب

عمــي، وكــان عمــي فــي الصــيد والقــنص فنمــت تلــك الليلــة فلمــا أصــبح الصــباح تــذكرت الليلــة الماضــية ومــا 
جــرى فيهــا بينــي وبــين ابــن عمــي ونــدمت علــى مــا فعلــت معــه حيــث ال ينفــع النــدم، وأدرك شــهرزاد الصــباح 

 كتت عن الكالم المباح.فس

  
  في الليلة الثانية عشرة 

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الصـعلوك قـال للصـبية ثـم خرجـت إلـى المقـابر وفتشـت علـى التربـة فلـم 
أعرفهــا ولــم أزل أفــتش حتــى أقبــل الليــل ولــم أهتــد إليهــا فرجعــت إلــى القصــر لــم آكــل ولــم أشــرب وقــد اشــتغل 

أعلــم لــه حــاًال فاغتممــت غمــًا شــديدًا وبــت ليلتــي مغمومــًا، إلــى الصــباح  خــاطري بــابن عمــي مــن حيــث ال
فجئــت ثانيــًا إلــى الجبانــة وأنــا أتفكــر فيمــا فعلــه ابــن عمــي، ونــدمت علــى ســماعي منــه وقــد فتشــت فــي التــرب 

  جميعًا فلم أعرف تلك التربة، وال رمت التفتيش سبعة أيام فلم أعرف له طريقًا.
ن أجـن فلـم أجـد فرجـًا دون أن سـافرت، ورجعـت غليـه، فسـاعة وصـولي إلـى فزاد بي الوسـواس حتـى كـدت أ

مدينة أبي نهض إلى جماعة من بـاب المدينـة وكتفـوني فتعجبـت كـل العجـب إنـي ابـن سـلطان المدينـة وهـم 
خــدم أبــي وغلمــاني، ولحقنــي مــنهم خــوف زائــد، فقلــت فــي نفســي يــا تــرى أجــرى علــى والــدي وصــرت أســأل 

  لك فلم يردوا علي جوابًا.الذين كنفوني عن سبب ذ
ثم بعد حين قال لي بعضهم وكان خادمًا عندي، إن أباك قد غدر به الزمـان وخانتـه العسـاكر وقتلـه الـوزير 
ونحن نترقب وقوعك، فأخذوني وأنا غائب عن الدنيا بسبب هذه األخبار التي سمعتها عـن أبـي فلمـا تمثلـت 

عــداوة قديمــة وســبب تلــك العــداوة أنــي كنــت مولعــًا بضــر  بــين يــدي الــوزير الــذي قتــل أبــي وكــان بينــي وبينــه
البندقية فاتفق أنـي كنـت واقفـًا يومـًا مـن األيـام علـى سـطح قصـر وٕاذا بطـائر نـزل علـى سـطح قصـر الـوزير 
وكــان واقفــًا هنــاك، فــأردت أن أضــرب الطيــر وغــذا بالبندقيــة أخطــأت عــين الــوزير، فأتلفتهــا بالقضــاء والقــدر 

  كما قال الشاعر: 



  وطب نفسًا بما فعل القضاء  األقدار تفعل ما تـشـاءدع 

 فإن الشيء ليس له بـقـاء  وال تفرح وال تحزن بشيء

  وكما قال اآلخر: 
 ومن كتب عليه خطًا مشاهـا  مشينا خطا كتبـت عـلـينـا

  فليس يموت في أرض سواها  ومن كانت منـيتـه بـأرض

زير لـم يقـدر أن يـتكلم ألن والـدي كـان ملـك المدينـة فهـذا سـبب ثم قـال ذلـك الصـعلوك: فلمـا أتلفـت عـين الـو 
العداوة التي بيني وبينه فلما وقفت قدامه، وأنا مكتف أمـر فضـرب عنقـي فقلـت أتقتلنـي بغيـر ذنـب فقـال أي 
ذنــب أعظــم مــن هــذا، وأشــار إلــى عينــه المتلفــة فقلــت لــه: فعلــت ذلــك خطــأ، فقــال إن كنــت فعلتــه خطــأ فأنــا 

ثم قال قدموه بين يدي فقدموني بين يديه، فمد إصبعه في عيني الشمال فأتلفها فصرت مـن أفعله بك عمدًا 
ذلك الوقت أعور كمـا ترونـي، ثـم كتفنـي ووضـعني فـي صـندوق وقـال للسـياف: تسـلم هـذا وأشـهر حسـامك، 
وخذه واذهب به إلى خـارج المدينـة واقتلـه ودعـه للوحـوش، تأكلـه فـذهب بـي السـياف وصـار حتـى خـرج مـن 

مدينــة، وأخرجنــي مــن الصــندوق وأنــا مكتــوف اليــدين مقيــد الــرجلين وأراد أن يغمــي عينــي ويقتلنــي فبكيــت ال
  وأنشدت هذه األبيات: 

 سهام العدا عني فكنتم نصالها  جعلتكموا درعًا حصينًا لتمنعوا

 تخص يميني أن تكون شمالها  وكنت أرجي عند كل مـلـمة

 العدا ترمي إلي نبالهـاوخلوا   دعوا قصة العذال عني بمعزل

 لها فكونوا سكوتًا ال عليها وال  إذا لم تقوا نفسي مكايدة العـدا

 وأنشدت أيضًا هذه األبيات: 

 فكانوها ولكن لـألعـادي  وٕاخوان اتخذتـهـم دروعـاً 

 فكانوا ولكن فـي فـؤادي  رحلتهم سهامـًا صـائبـات

  ي فساديلقد صدقوا ولكن ف  وقالوا قد سعينا كل سـعـي

فلما سمع السياف شعري وكان سياف أبي ولي عليه إحسان، قال يا سيدي كيـف أفعـل وأنـا عبـد مـأمور ثـم 
  قال لي فر بعمرك وال تعد إلى هذه المدينة فتهلك وتهلكني معك كما قال الشاعر: 

 وخل الدار تنعي من بناهـا  ونفسك فر بها إن خفت ضيماً 

 ك لم تجد نفسًا سواهـاونفس  فإنك واحد أرضـًا بـأرض

 وأرض اهللا واسعة فـالهـا  عجبت لمن يعيش بـدار ذل

 بأنفسها تولت ما عـنـاهـا  وما غلظت رقاب األسد حتى



فلما قال ذلك قبلت يديه وما صدقت حتى فـررت وهـان علـي تلـف عينـي بنجـاتي مـن القتـل، وسـافرت حتـى 
لوالـدي، وبمـا جـرى لـي مـن تلـف عينـي فبكـى بكـاء وصلت إلى مدينة عمي فدخلت عليه وأعلمته بما جرى 

شديدًا وقال لقد زدتني همًا على همي وغمًا على غمي، فإن ابن عمكقد فقد منذ أيام ولم أعلم بمـا جـرى لـه 
ولم يخبرني أحـد بخبـره وبكـى حتـى أغمـي عليـه فلمـا اسـتفاق قـال يـا ولـدي قـد حزنـت علـى ابـن عمـك حزنـًا 

ك والبنــك، غمــًا علــى غمــي، ولكــن يــا ولــدي بعينــك وال بروحــك ثــم إنــه لــم شــديدًا وأنــت زدتنــي بمــا حصــل لــ
يمكنــي الســكوت عــن ابــن عمــي الــذي هــو ولــده فأعلمتــه بالــذي جــرى لــه كلــه ففــرح عمــي بمــا قلتــه لــه فرحــًا 
شديدًا عند سماع خبر ابنـه، وقـال أرنـي التربـة فقلـت واهللا يـا عمـي لـم أعـرف مكانهـا ألنـي رجعـت بعـد ذلـك 

عليهــا فلــم أعــرف مكانهــا، ثــم ذهبــت أنــا وعمــي إلــى الجبانــة، ونظــرت يمينــًا وشــماًال فعرفتهــا  مــرات ألفــتش
ففرحت أنا وعمي فرحًا شديدًا ودخلت أنا وٕاياه التربـة وأزحنـا التـراب ورفعنـا الطـابق ونزلـت أنـا وعمـي مقـدار 

قـال عمـي الكلمـة التـي خمسين درجة، فلما وصلنا إلى آخر السـلم وٕاذا بـدخان طلـع علينـا فغشـي أبصـارنا، ف
ال يخاف قائلها وهي ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم ثـم مشـينا وٕاذا نحـن بقاعـة ممتلئـة دقيقـًا وحبوبـًا 
ومأكوالت وغير ذلك ورأينـا فـي وسـط القاعـة سـتارة مسـبولة علـى سـرير فنظـر عمـي إلـى السـرير فوجـد ابنـه 

وهمـا متعانقـان كأنهمـا ألقيـا فـي جـب نـار، فلمـا نظـر عمـي  هو والمرأة التي قد نزلت معه صار فحمـًا أسـود
بصـــق فـــي وجهـــه وقـــال تســـتحق يـــا خبيـــث فهـــذا عـــذاب الـــدنيا وبقـــي عـــذاب اآلخـــرة وهـــو أشـــد وأبقـــى وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  في الليلة الثالثة عشرة 
ماعـة والخليفـة وجعفـر يسـتمعون الكـالم، ثـم قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الصـعلوك قـال للصـبية والج

أن عمــي ضــرب ولــده بالنعــال وهــو راقــد كــالفحم األســود فتعجبــت مــن ضــربه وحزنــت علــى ابــن عمــي حيــث 
صار هو والصبية فحمًا أسود ثم قلت باهللا يا عمي خفف الهم عن قلبك، فقد اشتغل سري وخـاطري بمـا قـد 

  ما يكفيك ما هو فيه حتى تضربه بالنعال.جرى لولدك وكيف صار هو والصبية فحمًا أسود 
فقال يا ابن أخي إن ولدي هذا كان من صغره مولعـًا بحـب أختـه وكنـت أنهـاه عنهـا وأقـول فـي نفسـي إنهمـا 
صغيران فلما كبر أوقع بينهما القبيح وسمعت بذلك ولم أصدق ولكن زجرته زجـرًا بليغـًا وقلـت لـه أحـذر مـن 

هـا أحـد قبلـك وال يفعلهـا أحـد بعـدك وٕاال نبقـى بـين الملـوك بالعـار والنقصـان هذه الفعـال القبيحـة التـي لـم يفعل
إلــى الممــات وتشــيع أخبارنــا مــع الركبــان وٕايــاك أن تصــدر منــك هــذه الفعــال فــإني أســخط عليــك وأقتلــك ثــم 

  حجبته عنها وحجبتها عنه وكانت الخبيثة تحبه محبة عظيمة وقد تمكن الشيطان منها.
هـذا المكـان الـذي تحـت األرض الخفيـة. ونقـل فيـه المـأكول كمـا تـراه واسـتغفلني لمـا فلما رآني حجبتـه فعـل  

خرجت إلى الصيد وأتى إلى هذا المكان فغار عليه وعليهـا الحـق سـبحانه وتعـالى وأحرقهمـا ولعـذاب اآلخـرة 



ثهـا أشد وأبقى، ثم بكى وبكيت معه وقال لي أنت ولـدي عوضـًا عنـه ثـم أنـي تفكـرت سـاعة فـي الـدنيا وحواد
  من قتل الوزير لوالدي وأخذ مكانه وتلف عيني، وما جرى البن عمي من الحوادث الغريبة.

فبكيت ثم أننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب، وعملنـا القبـر كمـا كـان، ثـم رجعنـا إلـى منزلنـا فلـم يسـتقر بيننـا 
بـار مـن حـوافر الخيـل جلوس حتى سمعنا دق طبول وبوقـات ورمحـت األبطـال وامـتألت الـدنيا بالعجـاج والغ

فحارت عقولنـا ولـم نعـرف الخبـر فسـأل الملـك عـن الخبـر فقيـل إن وزيـر أخيـك قتلـه وجمـع العسـكر والجنـود 
وجاء بعسـكره ليهجمـوا علـى المدينـة وأهـل المدينـة لـم يكـن لهـم طاقـة بهـم فسـلموا إليـه فقلـت فـي نفسـي متـى 

  وقعت أنا في يده قتلني.
ث التي حدثت ألبي وأمي ولم أعرف كيف العمل فإن ظهرت عرفني أهل وتراكمت األحزان وتذكرت الحواد

المدينة، وعسكر أبي فيسعون في قتلي وهالكي فلم أجد شيئًا أنجو به إال حلق ذقني فحلقتها وغيـرت ثيـابي 
وخرجـــت مـــن المدينـــة وقصـــدت هـــذه المدينـــة والســـالم لعـــل أحـــدًا يوصـــلني إلـــى أميـــر المـــؤمنين وخليفـــة رب 

أحكي لـه قصـتي، ومـا جـرى لـي فوصـلت إلـى هـذه المدينـة فـي هـذه الليلـة، فوقفـت حـائرًا ولـم  العالمين حتى
  أدر أين أمضي وٕاذا بهذا الصعلوك واقف.

فسلمت عليه وقلت له أنا غريب أيضًا، فبينمـا نحـن كـذلك وٕاذا برفيقنـا هـذا الثالـث جاءنـا وسـلم علينـا، وقـال 
هجم علينا الظـالم فسـاقنا القـدر إلـيكم، وهـذا سـبب حلـق ذقنـي  أنا غريب، فقلنا له ونحن غريبان فمشينا وقد

وتلف عيني فقالت الصـبية ملـس علـى رأسـك وروح، فقـال لهـا ال أروح حتـى أسـمع خبـر غيـري فتعجبـوا مـن 
  حديثه.

فقـــال الخليفـــة لجعفـــر واهللا أنـــا مـــا رأيـــت مثـــل الـــذي جـــرى لهـــذا الصـــعلوك، ثـــم تقـــدم الصـــعلوك الثـــاني وقبـــل 
ســيدتي أنــا مــا ولــدت أعــور، وٕانمــا لــي حكايــة عجيبــة لــو كتبــت بــاإلبر علــى آمــاق البصــر  األرض وقــال يــا

لكانت عبرة لمن اعتبر فأنا ملـك ابـن ملـك وقـرأت القـرآن علـى سـبع روايـات وقـرأت الكتـب علـى أربابهـا مـن 
م مشــايخ العلــم وقــرأت علــم النجــوم وكــالم الشــعراء واجتهــدت فــي ســائر العلــوم حتــى فقــت أهــل زمــاني فعظــ

  حظي عند سائر الكتبة وشاع ذكري في سائر األقاليم والبلدان وشاع خبري عند سائر الملوك.
فسمع بي ملك الهند فأرسل يطلبني من أبي وأرسـل إليـه هـدايا وتحفـًا تصـلح للملـوك فجهزنـي أبـي فـي سـت 

ــا فــي  المركــب مراكــب وســرنا فــي البحــر مــدة شــهر كامــل حتــى وصــلنا إلــى البــر وأخرجنــا حــبًال كانــت معن
وحملنا عشرة جمال هدايا ومشينا قليًال وٕاذا بغبار قد عال وثار حتى سد األقطار واسـتمر سـاعة مـن النهـار 
ثم انكشف قبان من تحته ستون فارسًا وهـم ليـوث وعـوانس فتأملنـاهم وٕاذا هـم عـرب قطـاع طريـق فلمـا رأونـا 

  وشرعوا الرماح بين أيديهم نحونا. ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أجمال هدايا لملك الهند رمحوا علينا
فأشرنا إليهم باألصابع وقلنا لهم: نحن رسـل إلـى ملـك الهنـد المعظـم فـال تؤذونـا فقـالوا نحـن لسـنا فـي أرضـه 
وال تحت حكمه ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون وهربت أنـا بعـد أن جرحـت جرحـًا بليغـًا واشـتغلت 

كانت معنا فصـرت ال أدري أيـن أذهـب، وكنـت عزيـزًا فصـرت ذلـيًال وسـرت عنا العرب بالمال والهدايا التي 



إلــى أن أتيــت رأس الجبــل فــدخلت مغــارة حتــى طلــع النهــار ثــم ســرت منهــا حتــى وصــلت إلــى مدينــة عــامرة 
  بالخير وقد ولى عنها الشتاء ببرده وأقبل عليها الربيع بورده.
واالصــفرار فتغيــرت حــالتي وال أدري أيــن أســلك ففرحــت بوصــولي إليهــا وقــد تعبــت مــن المشــي وعالنــي الهــم 

فملت إلى خياط في دكـان وسـلمت عليـه فـرد علـي السـالم ورحـب بـي وباسـطني عـن سـبب غربتـي فأخبرتـه 
بما جرى لي من أوله إلى آخره، فاغتم ألجلي وقال يا فتى ال تظهر مـا عنـدك فـإني أخـاف عليـك مـن ملـك 

  أر.المدينة ألنه أكبر أعداء أبيك وله عنده ث
ثــم أحضــر لــي مــأكوًال ومشــروبًا فأكلــت وأكــل معــي وتحادثــت معــه فــي الليــل وأخلــى لــي محــًال فــي جانــب 
حانوتــه وأتــاني بمــا أحتــاج إليــه مــن فــراش وغطــاء، فأقمــت عنــده ثالثــة أيــام، ثــم قــال لــي أمــا تعــرف صــنعة 

ســدة ولــيس فــي تكســب بهــا فقلــت لــه: إنــي فقيــه طالــب علــم كاتــب حاســب، فقــال: إن صــنعتك فــي بالدنــا كا
  مدينتنا من يعرف علمًا وال كتابة غير المال.

فقلت واهللا ال أدري شيئًا غير الذي ذكرته لك، فقال شد وسطك وخذ فأسًا وحبًال واحتطب فـي البريـة حطبـًا  
تتقــوت بــه إلــى أن يفــرج اهللا عنــك وال تعــرف أحــدًا بنفســك فيقتلــوك، ثــم اشــترى لــي فأســًا وحــبًال وأرســلني مــع 

طــابين وأوصــاهم علــي، فخرجــت معهــم واحتطبــت فأتيــت بحمــل علــى رأســي فبعتــه بنصــف دينــار بعــض الح
  فأكلت ببعضه وأبقيت بعضه، ودمت على هذا الحال مدة سنة.

ثم بعد السنة ذهبت يومًا على عادتي إلـى البريـة ألحتطـب منهـا ودخلتهـا، فوجـدت فيهـا خميلـة أشـجار فيهـا 
وحفـرت حولهـا وأزلـت التـراب عـن جـدارها فاصـطكت الفـأس فـي  حطب كثير فدخلت الخميلـة، وأتيـت شـجرة

حلقة نحاس فنظفت التـراب وٕاذا هـي فـي طـابق مـن خشـب فكشـفته فبـان تحـت سـلم فنزلـت إلـى أسـفل السـلم 
فرأيت بابًا فدخلته فرأيت قصرًا محكم البنيان فوجدت فيه صبية كالـدرة السـنية تنفـي إلـى القلـب كـل هـم وغـم 

  وبلية.
يها سجدت لخالقها لما أبدع فيهـا مـن الحسـن والجمـال فنظـرت غلـي وقالـت لـي أنـت أنسـي أم فلما نظرت إل

جني، فقلت لها: إنسي، فقالت: ومن أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمسـة وعشـرون سـنة، مـا رأيـت 
ولعلـه يزيـل  فيه إنسيًا أبدًا فلما سمعت كالمها وجدت له عذوبة وقلت لها يا سيدتي أوصلني اهللا إلى منزلـك

  همي وغمي وحكيت لها ما جرى لي من األول إلى اآلخر.
فصـعب عليهــا حــالي وبكــت وقالــت أنـا األخــرى أعلمــك بقصــتي فــاعلم أنـي بنــت ملــك أقصــى الهنــد صــاحب 
جزيـرة اآلبنـوس وكــان قـد زوجنـي بــابن عمـي فــاختطفني ليلـة زفـافي عفريــت اسـمه جرجـريس بــن رجـوس بــن 

كـان ونقـل فيـه كـل مـا أحتـاج إليـه مـن الحلـى والحلـل والقمـاش والمتـاع والطعـام إبليس فطار بي إلى هـذا الم
والشراب. في كل عشـرة أيـام يجيئنـي مـرة فيبيـت هنـا ليلـة وعاهـدني إذا عرضـت لـي حاجـة لـيًال أو نهـارًا أن 

م ألمس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبة فمـا ارفـع يـدي حتـى أراه عنـدي ومنـذ كـان عنـدي لـه اليـو 
أربعة أيام وبقـي لـه سـتة أيـام حتـى يـأتي فهـل لـك أن تقـيم عنـدي خمسـة أيـام، ثـم تنصـرف قبـل مجيئـه بيـوم 

  فقلت نعم.



ففرحــت ثــم نهضــت علــى أقــدامها وأخــذت بيــدي وأدخلتنــي مــن بــاب مقنطــر وانتهــت بــي إلــى حمــام لطيــف 
ني معهــا وأتــت بســكر ظريــف فلمــا رأيتــه خلعــت ثيــابي وخلعــت ثيابهــا، ودخلــت فجلســت علــى مرتبــة وأجلســت

ممســك وســقتني، ثــم قــدمت لــي مــأكوًال وتحادثنــا ثــم قالــت لــي ثــم واســترح فإنــك تعبــان، فنمــت يــا ســيدتي وقــد 
نسيت مـا جـرى لـي، وشـكرتها فلمـا اسـتيقظت وجـدتها تكـبس رجلـي فـدعوت لهـا وجلسـنا نتحـادث سـاعة، ثـم 

ن يحــدثني خمســة وعشــرين ســنة قالــت واهللا إنــي كنــت ضــيقة الصــدر وأنــا تحــت األرض وحــدي ولــم أجــد مــ
 فالحمد هللا الذي أرسلك إلي ثم أنشدت: 

  مهجة القلب أو سواد العيون  لو علمنا مجيئكم لفـرشـنـا

 لكون المسير فوق الجفـون  وفرشنا خدودنا والتـقـينـا

فلما سمعت شعرها شكرتها وقد تمكنت محبتهـا فـي قلبـي، وذهـب عنـي همـي وغمـي، ثـم جلسـنا فـي منادمـة 
إلــى الليــل، فبــت معهــا ليلــة مــا رأيــت مثلهــا فــي عمــري وأصــبحنا مســرورين فقلــت لهــا هــل أطلعــك مــن تحــت 
األرض وأريحك من هذا الجني فضحكت وقالـت اقنـع واسـكت ففـي كـل عشـرة أيـام يـوم للعفريـت وتسـعة لـك 

لعفريـت يجـيء فقلت وقد غلب علي الغـرام فأنـا فـي هـذه أكسـر هـذه القبـة التـي عليهـا الـنقش المكتـوب لعـل ا
  حتى أقتله فإني موعود بقتل العفاريت فلما سمعت كالمي أنشدت: 

 بحيلة قد كفى اشتـياق  يا طالبًا للفراق مـهـالً 

 وآخر الصحبة الفـراق  اصبر فطبع الزمان غدر

 فلما سمعت شعرها لم ألتفت لكالمها بل رفست القبة رفسـًا قويـًا وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم
  المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة عشرة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك الثاني قال للصبية يا سيدتي لما رفست القبة رفسًا قويًا، قالـت 
لي المرأة أن العفريت قد وصل إلينا أما حذرتك من هذا وهللا لقد آذيتني ولكن انج بنفسك واطلع مـن المكـان 

وفي نسـيت نعلـي وفأسـي، فلمـا طلعـت درجتـين التفـت ألنظرهمـا فرأيـت األرض الذي جئت منه فمـن شـدة خـ
  قد انشقت وطلع منها عفريت ومنظر شنيع، وقال ما هذه الزعجة التي أرعشتني بها فما مصيبتك.

فقالت ما أصـابني شـيء غيـر أن صـدري ضـاق، فـأردت أن أشـرب شـرابًا يشـرح صـدري فنهضـت ألقضـي  
قال لهـا العفريـت يـا فـاجرة ونظـر فـي القصـر يمينـًا وشـماًال فـرأى النعـل والفـأس أشغالي فوقعت على القبة، ف

  فقال لها ما هذه إال متاع اإلنس من جاء إليك فقالت: ما نظرتهما إال في هذه الساعة ولعلهما تعلقا معك.
د وجعــل فقــال العفريــت هــذا كــالم محــال ال ينطلــي علــي يــا عــاهرة، ثــم أنــه أعراهــا، وصــلبها بــين أربعــة أوتــا

يعاقبها ويقررها بما كان فلم يهن علي أن أسمع بكاءها فطلعت من السلم مـذعورًا مـن الخـوف فلمـا وصـلت 
إلــى أعلــى الموضــع رددت الطــابق كمــا كــان وســترته بــالتراب ونــدمت علــى مــا فعلــت غايــة النــدم وتــذكرت 



ا عاقبهــا إال بســببي الصــبية وحســنها وكيــف يعاقبهــا هــذا الملعــون وهــي لهــا معــه خمســة وعشــرون ســنة ومــ
 وتذكرت أبي ومملكته وكيف صرت حطابًا، فقلت هذا البيت: 

  فيوم ترى يسرًا ويوم ترى عسرا  إذا ما أتاك الدهر يومًا بنـكـبة

ثم مشـيت إلـى أن أتيـت رفيقـي الخيـاط فلقيتـه مـن أجلـي علـى مقـالي النـار وهـو لـي فـي االنتظـار فقـال لـي: 
ليــك مــن وحــش أو غيــره فالحمــد هللا علــى ســالمتك فشــكرته علــى شــفقته بــت البارحــة وقلبــي عنــدك وخفــت ع

علي ودخلت خلوتي، وجعلت أتفكر فيما جرى لي وألوم نفسـي علـى رفسـي هـذه القبـة وٕاذا بصـديقي الخيـاط 
دخــل علــي وقــال لــي فــي الــدكان شــخص أعجمــي يطلبــك ومعــه فأســك ونعلــك قــد جــاء بهمــا إلــى الخيــاطين 

ن المؤذن، ألجل صالة الفجـر فعثـرت بهمـا ولـم أعلـم لمـن همـا فـدلوني علـى وقال لهم أني خرجت وقت آذا
  صاحبها، فدله الخياطون عليك وها هو قاعد في دكاني فاخرج إليه واشكره وخذ فأسك ونعلك.

فلما سمعت هكذا الكالم اصفر لوني وتغير حالي فبينما أنا كذلك وٕاذا بأرض محلـي قـد انشـقت وطلـع منهـا 
العفريت وقد كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيء فأخذ الفأس والنعـل وقـال األعجمي وٕاذا هو 

لهــا إن كنــت جرجــريس مــن ذريــة إبلــيس فأنــا أجــيء بصــاحب هــذا الفــأس والنعــل ثــم جــاء بهــذه الحيلــة إلــى 
الخياطين ودخل علي ولم يمهلني بل اختطفني وطـار وعـال بـي ونـزل بـي وغـاص فـي األرض وأنـا ال أعلـم 

نفسي، ثم طلـع بـي القصـر الـذي كنـت فيـه فرأيـت الصـبية عريانـة والـدم يسـيل مـن جوانبهـا فقطـرت عينـاي ب
  بالدموع.

فأخــذها العفريــت وقــال لهــا يــا عــاهرة هــذا عشــيقك فنظــرت إلــي وقالــت لــه ال أعرفــه وال رأيتــه إال فــي هــذه 
ي ومـا يحـل مـن اهللا أن أكـذب عليـه، الساعة، فقال لها العفريت أهذه العقوبة ولم تقري، فقالت ما رأيته عمر 

فقال لهـا العفريـت إن كنـت ال تعرفينـه، فخـذي هـذا السـيف واضـربي عنقـه فأخـذت السـيف وجـاءتني ووقفـت 
علــى رأســي فأشــرت لهــا بحــاجبي فنهضــت وغمرتنــي وقالــت أنــت الــذي فعلــت هــذا كلــه فأشــرت لهــا أن هــذا 

  وقت العفو ولسان حالي يقول: 
  ويبدو لكم ما كان في صدري يكتم  علمـوايترجم طرفي عن لساني لت

 خرست وطرفي بالهوى يتكـلـم  ولما التقينا والـدمـوع سـواجـم

 وأرمي إليها بالبنان فـتـفـهـم  تشير لنا عما تقول بـطـرفـهـا

 يتـكـلـم فنحن سكوت والهوى  حواجبنا تقضي الحوائج بـينـنـا

دها، فنــاولني العفريــت الســيف وقــال لــي اضــرب عنقهــا وأنــا فلمــا فهمــت الصــبية إشــارتي رمــت الســيف مــن يــ
أطلقــك وال أنكــد عليــك، فقلــت نعــم، وأخــذت الســيف وتقــدمت نشــاط ورفعــت يــدي، فقالــت لــي بحاجبهــا أنــا مــا 
قصـــرت فـــي حقـــك فهملـــت عينـــاي بالـــدموع ورميـــت الســـيف مـــن يـــدي، وقلـــت أيهـــا العفريـــت الشـــديد والبطـــل 

قل ودين لم تستحل ضـرب عنقـي فكيـف يحـل لـي أن أضـرب عنقهـا ولـم الصنديد، إذا كانت امرأة ناقصة ع
  أرها عمري، فال أفعل ذلك أبدًا ولو سقيت من الموت كأس الردى.



فقال العفريت أنتما بينكما مودة أخذ السيف وضرب يد الصبية فقطعها، ثم ضرب الثانيـة فقطعهـا ثـم قطـع  
ا بـأربع ضـربات وأنـا أنظـر بعينـي فأيقنـت بـالموت ثـم رجلها اليمنى ثم قطع رجلها اليسرى حتى قطع أرباعهـ

أشارت إلي بعينيها فرآهـا العفريـت فقـال لهـا وقـد زنيـت بعينـك ثـم ضـربها فقطـع رأسـها، والتفـت إلـي وقـال يـا 
آنسي نحن في شرعنا إذا زنت الزوجة يحل لنا قتلها، وهذه الصبية اختطفتها ليلة عرسها، وهـي بنـت اثنتـي 

أحـدًا غيـري وكنـت أجيئهـا فـي كـل عشـرة أيـام ليلـة واحـدة فـي زي رجـل أعجمـي. فلمـا عشرة سنة ولم تعرف 
تحققــت أنهــا خــانتني فقتلتهــا وأمــا أنــت فلــم أتحقــق أنــك خنتنــي فيهــا، ولكــن ال بــد أنــي إمــا اخليــك فــي عافيــة 
فتمن علي أي ضرر فرحـت يـا سـيدتي غايـة الفـرح وطمعـت فـي العفريـت وقلـت لـه: ومـا أتمنـاه عليـك، قـال 

من علي أي صورة اسحرك فيها إما صورة كلب وٕاما صورة حمار وٕاما صورة قرد فقلت له وقد طمعت أنه ت
يعفــو عنــي واهللا إن عفــوت عنــي يعفــو اهللا عنــك، بعفــوك عــن رجــل مســلم لــم يؤذيــك وتضــرعت إليــه غايــة 

  التضرع، وبقيت بين يديه، وقلت له أنا رجل مظلوم.
ل فـال تخـف منـه وأمـا العفـو عنـك فـال تطمـع فيـه وأمـا سـحرك فـال بـد فقال لـي ال تطـل علـي الكـالم أمـا القتـ

منه، ثم شق األرض وطار بـي إلـى الجـو حتـى نظـرت إلـى الـدنيا حتـى كأنهـا قصـعة مـاء، ثـم حطنـي علـى 
  جبل وأخذ قليًال من التراب وهمهم عليه وتكلم وقال اخرج من هذه الصورة إلى صورة قرد.

ائــة ســنة فلمــا رأيــت نفســي فــي هــذه الصــورة القبيحــة بكيــت علــى روحــي فمنــذ ذلــك الوقــت صــرت قــردًا ابــن م
وصبرت على جور الزمان وعلمت أن الزمان ليس ألحد وانحدرت من أعلى الجبل إلى أسفله وسافرت مـدة 
شهر، ثم ذهبـت إلـى شـاطئ البحـر المـالح، فوقفـت سـاعة وٕاذا أنـا بمركـب فـي وسـط البحـر قـد طـاب ريحهـا 

  فيت خلف صخرة على جانب البحر وسرت إلى أن أتيت وسط المركب.وهي قاصدة البر، فاخت
فقــال واحــد مــنهم أخرجــوا هــذا المشــؤوم مــن المركــب، وقــال واحــد مــنهم نقتلــه، وقــال آخــر اقتلــه بهــذا الســيف 
فأمسكت طرف السيف وبكيت، وسالت دموعي فحن علـي الـريس وقـال لهـم يـا تجـار إن هـذا القـرد اسـتجار 

جواري فال أحد يعـرض لـه وال يشـوش عليـه، ثـم أن الـريس صـار يحسـن إلـي ومهمـا  بي وقد أجرته وهو في
  تكلم به أفهمه وأقضي حوائجه وأخدمه في المركب.

وقد طاب لها الريح مدة خمسين يومًا فرسينا على مدينة عظيمة، وفيها عالم كثير اليحصى عددهم إال اهللا 
ك مــن طــرف ملــك المدينــة فنزلــوا المركــب وهنــوا التجــار تعــالى فســاعة وصــولنا أوقفنــا مركبنــا فجاءتنــا مماليــ

بالسالمة، وقالوا إن ملكنا يهنئكم بالسالمة وقد أرسل إليكم هذا الدرج الورق وقال كل واحد يكتب فيـه سـطرا 
فقمت وأنا في صورة القرد وخطفـت الـدرج مـن أيـديهم، فخـافوا أنـي أقطعـه وأرميـه فـي المـاء فنهرونـي وأرادوا 

هم أني أكتب فقال لهم الريس دعوه يكتب فـإن لخـبط الكتابـة طردنـاه عنـا وٕان أحسـنها اتخذتـه قتلي فأشرت ل
ــدًا فــإني مــا رأيــت قــردًا أفهــم منــه ثــم أخــذ القلــم واســتمديت الحبــر وكتبــت ســطرًا بقلــم الرقــاع ورقمــت هــذا  ول

 الشعر: 

 وفضلك لآلن اليحـسـب  لقد كتب الدهر فضل الكرام



 ألنك للفضل نـعـم األب  ورىفال أيتم اهللا منـك الـ

  وكتبت بقلم الثلث هذين البيتين: 
 ويبقي الدهر ما كتبت يداه  وما من كاتب إالسيفـنـى

 يسرك في القيامة أن تراه  فال تكتب بخطك غير شيء

  وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين: 
  فاجعل مدادك من جود ومن كرم  إذا فتحت دواة العز والـنـعـم

 بذاك شرفت فضًال نسبه القلـم  كتب بخير إذا ما كنت مقتـدراً وا

ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق فطلعوا به إلى الملـك، فلمـا تأمـل الملـك مـا فـي ذلـك الـدرج لـم يعجبـه خـط أحـد  
إال خطــي، فقــال ألصــحابه توجهــوا إلــى صــاحب هــذا الخــط وألبســوه هــذه الحلــة وأركبــوه بغلــة وهــاتوه بالنوبــة 

بين يدي فلما سمعوا كالم الملك تبسموا فغضب منهم ثم قال كيف آمركم بأمر فتضحكون علي،  وأحضروه
فقــالوا أيهــا الملــك مــا نضــحك علــى كالمــك، بــل الــذي كتــب هــذا الخــط قــرد ولــيس هــو آدميــا وهــو مــع ريــس 

 إلـى المركب. فتعجب الملك من كالمهم واهتز من الطرب، وقال أريـد أن أشـتري هـذا القـرد، ثـم بعـث رسـال
المركب ومعهم البغلة والحلة وقال البد أن تلبسـوه هـذه الحلـة وتركبـوه البغلـة وتـأتوا بـه، فسـاروا إلـى المركـب 
وأخذوني من الريس وألبسوني الحلة فاندهش الخالئق وصاروا يتفرجـون علـي، فلمـا طلعـوا بـي للملـك ورأيتـه 

تعجــب الحاضــرون مــن أدبــي وكــان قبلــت األرض ثــالث مــرات فــأمرني بــالجلوس، فجلســت علــى ركبتــي. ف
الملك أكثرهم تعجبـا ثـم أن الملـك أمـر الخلـق باإلنصـراف فانصـرفوا، ولـم يبـق إال الملـك والطواشـي ومملـوك 
صغير وأنا، ثم أمر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام فيهـا مـا تشـتهي األنفـس وتلـذ األعـين فأشـار إلـي الملـك 

ات وجلســت آكــل معــه وقــد ارتفعــت الســفرة وذهبــت فغســلت أن كــل فقمــت وقبلــت األرض بــين يديــه ســبع مــر 
 يدي وأخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين: 

  وأصحن الحلو فيها منتهى أملي  أتاجر الضأن ترياق من العلـل

 ماجت كنافته بالسمن والعسـل  يا لهف قلبي على مد السماط إذا

كتبته وقرأه فتعجب وقال هذا يكون عند قرد هذه الفصاحة وهـذا  ثم قمت وجلست بعيدا أنتظر الملك إلى ما
الخــط واهللا إن هــذا مــن أعجــب العجــب ثـــم قــدم للملــك شــطرنج، فقــال لـــي الملــك أتلعــب قلــت برأســي نعـــم، 
فتقدمت وصففت الشطرنج ولعبـت معـه مـرتين فغلبتـه فحـار عقـل الملـك وقـال لـو كـان هـذا آدميـا لفـاق أهـل 

إذهب إلى سيدتك وقل لها: كلمي الملك حتى تجيء فتتفرج على هذا القـرد العجيـب. زمانه، ثم قال لخادمه 
فــذهب الطواشــي وعــاد معــه ســيدته بنــت الملــك، فلمــا نظــرت إلــي غطــت وجههــا، وقالــت يــا أبــي كيــف طــاب 
على خاطرك أن ترسل إلي فيراني الرجال األجانب فقال يابنتي ما عندك سوى المملوك الصغير والطواشي 

ــا أبــوك فممــن تغطــين وجهــك. فقالــت إن هــذا القــرد إبــن ملــك وٕاســم أبيــه إيمــار، الــذي ر  بــاك وهــذا القــرد وأن
صاحب جزائر األبنوس الداخلة وهو مسحور وسحره العفريت جرجريس الذي هو من ذرية إبليس، وقـد قتـل 



مــن إبنتــه زوجتــه بنــت ملــك أقنــاموس وهــذا الــذي تــزعم أنــه قــردا إنمــا هــو رجــل عــالم عاقــل. فتعجــب الملــك 
ونظر إلي وقال: أحق ما تقول عنك فقلت برأسي نعم وبكيت فقال الملك لبنتـه مـن أيـن عرفـت أنـه مسـحور 
فقالــت: يــا أبــت كــان عنــدي وأنــا صــغيرة عجــوز مــاكرة ســاحرة علمتنــي الســحر، وقــد حفظتــه وأتقنتــه وعرفــت 

بــل قــاف وأجعلهــا لجــة بحــر مائــة وســبعين بابــا مــن أبوابــه، أقــل بــاب منهــا أنقــل بــه حجــارة مــدينتك خلــف ج
وأجعل أهلهـا سـمكا فـي وسـطه. فقـال أبوهـا: بحـق إسـم اهللا عليـك أن تخلصـي لنـا هـذا الشـاب، حتـى أجعلـه 
وزيري وهل فيك هذه الفضيلة ولم أعلم فخلصيه حتى أجعله وزيري ألنه شاب ظريـف لبيـب، فقالـت لـه حبـا 

  اد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وكرامة، ثم أخذت بيدها سكينا، وعملت دائرة، وأدرك شهرز 
  

  وفي الليلة الخامسة عشرة 
قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية يا سـيدتي، ثـم أن بنـت الملـك أخـذت بيـدها سـكينا  

مكتوبا عليها أسماء عبرانية، وخطت بها دائرة في وسط وكتبت فيهـا أسـماء وطالسـم وعزمـت بكـالم وقـرأت 
يفهـــم، فبعـــد ســـاعة أظلمـــت علينـــا جهـــات القصـــر، حتـــى ظننـــا أن الـــدنيا قـــد إنطبقـــت علينـــا وٕاذا  كالمـــا، ال

بالعفريــت قــد تــدلى علينــا فــي أقــبح صــفة بأيــد كالمــداري ورجلــين كالصــواري وعينــين كمشــعلين يوقــدان نــارا، 
ائنة كيـف خنـت ففزعنا منه. فقالت بنت الملك ال أهال بك وال سهال، فقال العفريت وهو في صورة أسد يا خ

اليمــين أمــا تحالفنــا علــى أن ال يعتــرض أحــدنا لآلخــر فقالــت لــه يــا لعــين ومــن أيــن لــك يمــين فقــال العفريــت 
خــذي مــا جــاءك ثــم انقلــب أســدا وفــتح فــاه وهجــم علــى الصــبية. فأســرعت وأخــذت شــعرة مــن شــعرها بيــدها، 

فين، فصـارت رأسـه عقربـا، وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا ماضيا وضـربت ذلـك األسـد فقطعتـه نصـ
وانقلبت الصبية حية عظيمة وهمهمت على هذا اللعين وهو في صفة عقرب، فتقاتال قتاال شديدا، ثم انقلـب 
العقرب عقابا فانقلبت الحية نسـرا وصـارت وراء العقـاب واسـتمرا سـاعة زمانيـة ثـم انقلـب العقـاب قطـا أسـود، 

مانيـة وتقـاتال قتـاال شـديدا فـرأى القـط نفسـه مغلوبـا فانقلـب فانقلبت الصبية ذئبـا فتشـاحنا فـي القصـر سـاعة ز 
وصـــار رمانـــة حمـــراء كبيـــرة ووقعـــت تلـــك الرمانـــة فـــي بركـــة وانتثـــر الحـــب كـــل حبـــة وحـــدها وامـــتألت أرض 
القصــر حبــا فانقلــب ذلــك الــذئب ديكــا ألجــل أن يلــتقط ذلــك الحــب حتــى ال يتــرك منــه حبــة فبــاألمر المقــدر، 

فصـار الـديك يصـيح ويرفـرف بأجنحتـه ويشـير إلينـا بمنقـاره ونحـن ال نفهـم مـا  دارت حبة في جانـب الفسـقية
يقول، ثم صرخ علينـا صـرخة تخيـل لنـا منهـا أن القصـر قـد انقلـب علينـا ودار فـي أرض القصـر كلهـا حتـى 
رأى الحبة التي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليها ليلتقطها وٕاذا بالحبة سقطت في الماء فانقلـب الـديك 

ارا كبيرا ونزل خلفها وغاب ساعة وٕاذا بنا قد سمعنا صراخا عاليا فارتجفنا. وبعد ذلك طلع العفريت وهـو حم
شعلة نار فـألقى مـن فمـه نـارا ومـن عينيـه ومنخريـه نـارا ودخانـا وانقلبـت الصـبية لجـة نـار فاردنـا أن نغطـس 

رخ من تحت النيران وصار عنـدنا في ذلك الماء خوفا على أنفسنا من الحريق فما شعرنا إال العفريت قد ص
في الليوان ونفخ في وجوهنا بالنار فلحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنار أيضا فأصابنا الشـر منهـا ومنـه، 



فأمــا شــررها فلــم يؤذينــا وأمــا شــرره فلحقنــي منــه شــرارة فــي عينــي فأتلفتهــا وأنــا فــي صــورة القــرد ولحــق الملــك 
تاني بذقنه وحنكه ووقفت أسنانه التحتانيـة ووقعـت شـرارة فـي صـدر شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفه التح

الطواشي فاحترق ومات من وقته وسـاعته فأيقنـا بـالهالك وقطعنـا رجائنـا مـن الحيـاة. فبينمـا نحـن كـذلك وٕاذا 
بقائل يقول: اهللا أكبر اهللا أكبر قد فتح ربي ونصر وخذل من كفر بـدين محمـد سـيد البشـر وٕاذا بالقائـل بنـت 

ك قــد أحضــرت العفريــت فنظرنــا إليــه فرأينــاه قــد صــار كــوم رمــاد، ثــم جــاءت الصــبية وقالــت إلحقــوني الملــ
بطاســة مــاء فجــاؤوا بهــا فتكلمــت عليهــا بكــالم ال نفهمــه ثــم رشــتني بالمــاء وقالــت أخلــص بحــق الحــق وبحــق 

بية النـار يـا إسم اهللا األعظم إلى صورتك األولى فصرت بشرا كما كنت أوال ولكـن تلفـت عينـي. فقالـت الصـ
والدي ثم أنها لم تزل تستغيث من النار وٕاذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرها وطلـع إلـى وجههـا فلمـا وصـل 
إلــى وجههــا بكــت وقالــت أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن محمــدا رســول اهللا. ثــم نظرنــا إليهــا فرأيناهــا كــوم 

نهـا وال أرى ذلـك الوجـه الملـيح الـذي عمـل فـي رماد بجانب كوم العفريـت فحزنـا عليهـا وتمنيـت لـو كنـت مكا
هذا المعروف يصير رمادا ولكن حكم اهللا ال يرد. فلما رأى الملك أبنته صارت كوم رمـاد نتـف لحيتـه ولطـم 
على وجهه وشق ثيابـه وفعلـت كمـا فعـل وبكينـا عليهـا ثـم جـاء الحجـاب وأربـاب الدولـة فوجـدوا السـلطان فـي 

عجبـــوا وداروا حـــول الملـــك ســـاعة فلمـــا أفـــاق أخبـــرهم بمـــا جـــرى إلبنتـــه مـــع حالـــة العـــدم وعنـــده كـــوم رمـــاد فت
العفريــت فعظمــت مصــيبتهم وصــرخ النســاء والجــواري وعملــوا العــزاء ســبعة أيــام. ثــم إن الملــك أمــر أن يبنــي 
 على رماد ابنته قبة عظيمة وأوقد فيها الشموع والقناديل وأما رماد العفريت فـإنهم أذروه فـي الهـواء إلـى لعنـة

اهللا ثــم مــرض الســلطان مرضــا أشــرف منــه علــى المــوت واســتمر مرضــه شــهرا وعــادت إليــه العافيــة فطلبنــي 
وقال لي يا فتى قد قضينا زماننـا فـي أهنـأ عـيش آمنـين مـن نوائـب الزمـان حتـى جئنـا فأقبلـت علينـا األكـدار 

فـأوال عـدمت ابنتـي التـي كانـت  لسببها صرنا فـي حالـة العـدم. فليتنا ما رأيناك وال رأينا طلعتك القبيحة التي 
تساوي مائة رجل وثانيا جرى لـي مـن الحريـق مـا جـرى وعـدم أضراسـي ومـات خـادمي ولكـن مـا بيـدك حيلـة 
بل جرى قضاء اهللا علينا وعليك والحمد هللا حيث خلصتك إبنتي وأهلكـت نفسـها، فـاخرج يـا ولـدي مـن بلـدي 

بســالم. فخرجــت يــا ســيدتي مــن عنــده ومــا  وكفــى مــا جــرى بســببك وكــل ذلــك مقــدر علينــا وعليــك، فــاخرج
صدقت بالنجاة وال أدري أين أتوجه، وخطر على قلبي مـا جـرى لـي وكيـف خلـوني فـي الطريـق سـالما مـنهم 
ومشيت شهرا وتذكرت دخولي في المدينـة واجتمـاعي بالخيـاط واجتمـاعي بالصـبية تحـت األرض وخالصـي 

حصل لي من المبدأ إلى المنتهى فحمـدت اهللا وقلـت  من العفريت بعد أن كان عازما على قتلي وتذكرت ما
بعينــي وال بروحــي ودخلــت الحمــام قبــل أن أخــرج مــن المدينــة وحلقــت ذقنــي وجئــت يــا ســيدتي وفــي كــل يــوم 

 أبكي وأتفكر المصائب التي عاقبتها تلف عيني، وكلما أتذكر ما جرى لي أبكي وأنشد هذه األبيات: 

 لت بي األحزان من حيث ال أدريوح  تحيرت والرحمن الشك فـي أمـري

 صبرت على شيء أمر من الصبـر  سأصبر حتى يعلم الصـبـر أنـنـي

 وما قدر المولى على خلقه يجـري  وما أحسن الصبر الجميل مع التقـى



 إذا مان سر السر سرك في سـري  سرائر سري ترجمـان سـريرتـي

 ـا والـريح لـم يسـروبالنار أطفأه  ولو أن ما بي بالجبـال لـهـدمـت

 الـمـر فال بد من يوم أمـر مـن  ومن قال أن الـدهـر فـيه حـالوة

ثم سافرت األقطار ووردت األمصار وقصـدت دار السـالم بغـداد لعلـي أتوصـل إلـى أميـر المـؤمنين وأخبـره  
ليـك وتحـدثت بما جرى، فوصلت إلـى بغـداد هـذه اليلـة فوجـدت أخـي هـذا األول واقفـا متحيـرا فقلـت السـالم ع

معه وٕاذا بأخينا الثالث قد أقبل علينا وقال السالم عليكم أنا رجل غريب فقلنا ونحن غريبان وقد وصلنا هذه 
الليلة المباركة. فمشينا نحن الثالثة وما فينا أحد يعرف حكايـة أحـد فسـاقتنا المقـادير إلـى هـذا البـاب ودخلنـا 

إن كانت حكايتـك غريبـة فامسـح علـى رأسـك واخـرج فـي عليكم وهذا سبب حلق ذقني وتلف عيني فقالت له 
حال سبيلك، فقال ال أخرج حتى أسمع حديث رفيقـي. فتقـدم الصـعلوك الثالـث وقـال أيتهـا السـيدة الجليلـة مـا 
قصتي مثل قصتهما بل قصـتي أعجـب وذلـك أن هـذين جاءهمـا القضـاء والقـدر وأمـا أنـا فسـبب حلـق ذقنـي 

سـي والهـم لقلبـي وذلـك أنـي كنـت ملكـا إبـن ملـك، ومـات والـدي وأخـذت وتلف عينـي أننـي جلبـت القضـاء لنف
الملك من بعده وحكمت وعدلت وأحسنت للرعية وكان لي محبـة فـي السـفر فـي البحـر وكانـت مـدينتي علـى 
البحــر والبحــر متســع وحولنــا جزائــر معــدة للقتــال. فــأردت أن أتفــرج علــى الجزائــر فنزلــت فــي عشــرة مراكــب 

ر وسافرت عشرين يوما. ففي ليلة من الليالي هبت علينـا ريـاح مختلفـة إلـى أن الح وأخذت معي مؤونة شه
الفجر فهدأ الريح وسكن البحـر حتـى أشـرقت الشـمس، ثـم أننـا أشـرفنا علـى جزيـرة وطلعنـا إلـى البـر وطبخنـا 

ب الـريس شيئا نأكله فأكلنـا ثـم أقمنـا يـومين وسـافرنا عشـرين يومـا فاختلفـت علينـا الميـاه وعلـى الـريس اسـتغر 
البحــر فقلنــا للنــاطور: انظــر البحــر بتأمــل، فطلــع علــى الصــاري ثــم نــزل النــاطور وقــال للــريس: رأيــت عــن 
يميني سمكا على وجه الماء ونظرت إلـى وسـط البحـر فرأيـت سـوادا مـن بعيـد يلـوح تـارة أسـود وتـارة أبـيض. 

س ابشـروا بهالكنـا جميعـا وال فلما سمع الريس كالم الناطور ضرب األرض بعمامتـه ونتـف لحيتـه وقـال للنـا
يسلم منا أحد، وشرع يبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على أنفسنا فقلت أيها الريس أخبرنـا بمـا رأى النـاطور 
فقال يا سيدي أعلم أننا تهنا يوم جاءت علينا الرياح المختلفة ولم يهدأ الريح إال بكرة النهار ثم أقمنـا يـومين 

ن أحد عشر يوما من تلك الليلة وليس لنـا ريـح يرجعنـا إلـى مـا نحـن قاصـدون فتهنا في البحر ولم نزل تائهي
آخــر النهــار وفــي غــد نصــل إلــى جبــل مــن حجــر أســود يســمى حجــر المغنــاطيس ويجرنــا الميــاه غصــبا إلــى 
جهتـــه. فيتمـــزق المركـــب ويـــروح كـــل مســـمار فـــي المركـــب إلـــى الجبـــل ويلتصـــق بـــه لـــن اهللا وضـــع حجـــر 

الحديـد يـذهب إليـه وفـي ذلـك الجبـل حديـد كثيـر ال يعلمـه إال اهللا تعـالى حتـى مغناطيس سـرا وهـو أن جميـع 
أنــه تكســر مــن قــديم الزمــان مراكــب كثيــرة بســبب ذلــك الجبــل ويلــي ذلــك البحــر قبــة مــن النحــاس األصــفر 
معمودة على عشرة أعمدة وفوق القبة فارس علـى فـرس مـن نحـاس وفـي يـد ذلـك الفـارس رمـح مـن النحـاس 

لفارس لوح من رصاص منقوش عليه أسماء وطالسم فيها أيها الملك ما دام هذا الفـارس ومعلق في صدر ا
راكبــا علــى هــذه الفــرس تنكســر المراكــب التــي تفــوت مــن تحتــه ويهلــك ركابهــا جميعــا ويلتصــق جميــع الحديــد 



الــذي فــي المركــب بالجبــل ومــا الخــالص إال إذا وقــع هــذا الفــارس مــن فــوق تلــك الفــرس، ثــم إن الــريس يــا 
يدتي بكى بكـاء شـديد فتحققنـا أننـا هـالكون ال محالـة وكـل منـا ودع صـاحبه. فلمـا جـاء الصـباح قربنـا مـن س

تلــك الجبــل وســاقتنا الميــاه إليــه غصــبا، فلمــا صــارت الميــاه تحتــه انفتحــت وفــرت المســامير منهــا وكــل حديــد 
نـا مـن غـرق ومنـا مـن فيها نحو حجر المغناطيس ونحن دائرون حوله فـي آخـر النهـار وتمزقـت المراكـب فم

سلم ولكن أكثرنا غرق والـذين سـلموا لـم يعلمـوا ببعضـهم ألن تلـك األمـواج واخـتالف األريـاح أدهشـتهم. وأمـا 
أنا يا سيدتي فنجاني اهللا تعـالى لمـا أراده مـن مشـقتي وعـذابي وبلـوتي، فطلعـت علـى لـوح مـن األلـواح فألقـاه 

عـاله علـى هيئـة السـاللم منقـورة فـي الجبـل فسـميت اهللا الريح والمـوج إلـى جبـل فأصـبت طريقـا متطرفـا إلـى أ
 تعالى وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة عشرة 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الصـــعلوك الثالـــث قـــال للصـــبية والجماعـــة مكتفـــون والعبيـــد واقفـــين  
وتــه وابتهلــت إليــه وحاولــت الطلــوع علــى الجبــل وصــرت بالســيوف علــى رؤوســهم، ثــم أنــي ســميت اهللا ودع

أتمســك بــالنقر التــي فيــه حتــى أســكن اهللا الــريح فــي تلــك الســاعة وأعــانني علــى الطلــوع فطلعــت ســالما علــى 
الجبل وفرحت بسالمتي غاية الفرح ولم يكن لي دأب إال القبة فدخلتها وصـليت فيهـا ركعتـين شـكرا هللا علـى 

قبة. فسمعت قائال يقـول يـا ابـن خصـيب إذا انتهيـت مـن منامـك، فـاحفر تحـت سالمتي ثم إني نمت تحت ال
رجليــك قوســا مــن نحــاس وثــالث نشــابات مــن رصــاص منقوشــا عليهــا طالســم فخــذ القــوس والنشــابات وارم 
للفارس الذي على القبـة وارح النـاس مـن هـذا الـبالء العظـيم فـإذا رميـت الفـارس يقـع فـي البحـر ويقـع القـوس 

لقوس، وادفنـه فـي موضـعه. فـإذا فعلـت ذلـك يطفـو البحـر ويعلـو حتـى يسـاوي الجبـل، ويطلـع من يدك فخذ ا
عليــه زورق فيــه شــخص غيــر الــذي رميتــه فيجــيء غليــه وفــي يــده مجــذاف، فاركــب معــه وال تســم اهللا تعــالى 
م فإنــه يحملــك ويســافر بــك مــدة عشــرة أيــام إلــى أن يوصــلك إلــى بلــدك وهــذا غنمــا يــتم لــك إن لــم تســم اهللا. ثــ

اســتيقظت مــن نــومي، وقمــت بنشــاط وقصــدت المــاء، كمــا قــال الهــاتف وضــربت الفــارس فرميتــه فوقــع فــي 
البحر ووقع القوس من يدي فأخذت القوس ودفنته فهاج البحـر وعـال حتـى سـاوى الجبـل الـذي أنـا عليـه فلـم 

الــزورق  ألبــث غيــر ســاعة حتــى رأيــت زورقــا فــي وســط البحــر يقصــدني فحمــدت اهللا تعــالى فلمــا وصــل إلــي
وجدت فيه شخصا من النحاس صدره لوح من الرصاص، منقوش بأسماء وطالسم. فنزلت فـي الـزورق وأنـا 
ساكت ال أتكلم فحملني الشخص أول يوم والثاني والثالث إلى تمام عشرة أيـام حتـى جزائـر السـالمة ففرحـت 

فني مــن الــزورق فــي فرحــا عظيمــا ومــن شــدة فرحــي ذكــرت اهللا وســميت وهللــت وكبــرت فلمــا فعلــت ذلــك قــذ
البحر ثم رجع في البحر وكنت أعرف العوم فعمت ذلك اليوم إلى الليل حتى كلت سواعدي وتعبـت أكتـافي 
وصـــرت فـــي الهلكـــات ثـــم تشـــهدت وأيقنـــت بـــالموت وهـــاج البحـــر مـــن كثـــرة الريـــاح فجـــاءت موجـــة كالقلعـــة 

لعـت البـر وعصـرت ثيـابي ونشـفتها العظيمة، فحملتني وقذفتني قذفة صرت بها فوق البـر، لمـل يريـد اهللا فط



على األرض وبت. فلما أصبحت لبست ثيابي وقمت أنظر أين أمشي فوجـدت غوطـة فجئتهـا ودرت حولهـا 
فوجدت الموضع الذي فيه جزيرة صغيرة، والبحر محيط بها، فقلت في نفسي كلما أخلص مـن بليـة أقـع فـي 

رت مركبـا فيهـا نـاس. فقمـت وطلعـت علـى شـجرة أعظم منها فبينما أنا متفكر في أمري أتمنى الموت إذ نظـ
وٕاذا بالمركــب التصــقت بــالبر وطلــع منهــا عشــرة عبيــد معهــم مســاحي فمشــوا حتــى وصــلوا إلــى وســط الجزيــرة 
وحفروا في األرض وكشـفوا عـن طـابق فرفعـوا الطـابق وفتحـوا بابـه، ثـم عـادوا إلـى المركـب ونقلـوا منهـا خبـزا 

يــع مــا يحتــاج إليـــه الســاكن وصــار العبيــد متـــرددين بــين المركــب وبـــاب ودقيقــا وســمنًا وعســًال وأغنامـــًا وجم
الطابق وهم يحولون من المركب وينزلون في الطابق إلى أن نقلوا جميع ما فـي المركـب. ثـم بعـد ذلـك طلـع 
العبيــد ومعهــم ثيــاب أحســن مــا يكــون وفــي وســطهم، شــيخ كبيــر هــرم قــد عمــر زمنــا طــويال وأضــعفه الــدهر، 

د ذلك الشيخ في يد صبي قد أفرغ في قالب الجمال وألبس حلة الكمال حتى أنه يضرب حتى صار فانيا وي
بحسنه األمثال وهو كالقضـيب الرطـب يسـحر كـل قلـب بجمالـه ويسـلب كـل لـب بكمالـه فلـم يزالـوا يـا سـيدتي 
ســائرين حتــى أتــوا إلــى الطــابق ونزلــوا فيــه، وغــابوا عــن عينــي. فلمــا توجهــوا قمــت ونزلــت مــن فــوق الشــجرة 
ومشيت إلى موضع الردم، ونبشت التراب ونقلته وصبرت نفسي حتـى أزلـت جميـع التـراب فانكشـف الطـابق 
فإذا هو خشب مقدار حجر الطاحون فرفعته فبان من تحته سلم معقود من حجـر فتعجبـت مـن ذلـك ونزلـت 

ثـين وكـل بسـتان السلم حتى إنتهيت إلى آخره فوجدت شيئا نظيفا ووجـدت بسـتانا وثانيـا إلـى تمـام تسـعة وثال
أرى فيه ما يكل عنه الواصفون من أشجار وأنهار وأثمار وذخائر. ورأيت بابا فقلت في نفسـي مـا الـذي فـي 
هذا المكان، فالبد أن أفتحه وأنظر ما فيه ثم فتحته فوجدت فيه فرسا مسرجا ملحمـا مربوطـا ففككتـه وركبتـه 

عينــي وفــر منــي فنزلــت مــن فــوق الســطح  فطــار بــي إلــى حطنــي علــى ســطح وأنزلنــي وضــربني بذيلــه فــأتلف
فوجدت عشرة شـبان عـور فلمـا رأونـي قـالوا ال مرحبـا بـك، فقلـت لهـم: أتقبلـوني أجلـس عنـدكم. فقـالوا واهللا ال 
تجلس عندنا فخرجت من عندهم حزين القلب باكي العـين، وكتـب اهللا لـي السـالمة حتـى وصـلت إلـى بغـداد 

أنـا غريـب، فقـاال  ثنين العـورين فسـلمت عليهمـا وقلـت لهمـا فحاقت ذقني وصرت صعلوكا فوجدت هذين اإل
ونحن غريبان فهذا سبب تلف عيني، وحلق ذقني، فقالـت لـه أمسـح علـى رأسـك وروح، فقـال: ال أروح حتـى 
أسمع قصة هؤالء. ثم أن الصبية التفتت إلـى الخليفـة وجعفـر ومسـرور وقالـت لهـم أخبرونـي بخبـركم، فتقـدم 

التــي قالهــا للبوابــة عنــد دخــولهم فلمــا ســمعت كالمــه قالــت وهبــت بعضــكم لــبعض  جعفــر وحكــى لهــا الحكايــة
فخرجوا إلى أن صـاروا فـي الزقـاق فقـال الخليفـة للصـعاليك يـا جماعـة إلـى أيـن تـذهبون فقـالوا مـا نـدري أيـن 
نذهب فقـال لهـم الخليفـة سـيروا وبيتـوا عنـدنا وقـال لجعفـر خـذهم واحضـرهم لـي غـدا، حتـى ننظـر مـا يكـون، 

متثـل جعفـر مـا أمــره بـه الخليفـة. ثـم أن الخليفــة طلـع إلـى قصـره ولــم يجئـه نـوم فـي تلــك الليلـة فلمـا اصــبح فا
جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه أرباب الدولة، فالتفت إلى جعفر بعد أن طلعت أربـاب الدولـة وقـال 

ـــه فأ ـــين يدي ـــالثالث صـــبايا والكلبتـــين والصـــعاليك، فـــنهض جعفـــر وأحضـــرهم ب دخـــل الصـــبايا تحـــت ائتنـــي ب
األســنار. والتفــت لهــن جعفــر وقــال لهــن قــد عفونــا عــنكن لمــا أســلفتن مــن اإلحســان إلينــا ولــم تعرفنــا فهــا أنــا 
أعــرفكن وأنــتن بــين يــدي الخــامس مــن بنــي العبــاس هــارون الرشــيد، فــال تخبرنــه إال حقــا فلمــا ســمع الصــبايا 



يا أمير المـؤمنين أن لـي حـديثا لـو كتـب بـاإلبر كالم جعفر، عن لسان أمير المؤمنين تقدمت الكبيرة وقالت 
 على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة عشرة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن كبيرة الصبايا، لما تقدمت بين يدي أمير المؤمنين وقالت إن لـي حـديثا  
أن هاتين الصبيتين أختاي من أبي من غير أمي فمات والدنا وخلف خمسة آالف دينار وكنـت  عجيبا وهو

أنا اصغرهن سنا فتجهزت أختاي وتزوجت كل واحـدة برجـل ومكثنـا مـدة ثـم إن كـل واحـد مـن أزواجهمـا هيـأ 
المـال،  متجرا واخذ من زوجته ألف دينار وسافروا مع بعضهم، وتركوني فغابوا أربع سـنين وضـيع زوجاهمـا

وخسرا وتركاهما في بالد الناس فجاءاني في هيئة الشحاتين. فلما رأيتهما ذهلت عنهما ولم أعرفهما ثم إنـي 
لما عرفتهما، قلت لهما: ما هذا الحال، فقالتا يا أختاه إن الكـالم ال يفيـد اآلن، وقـد جـرى القلـم بمـا حكـم اهللا 

لهمـا يـا أختـي أنتمـا الكبيـرة وأنـا الصـغيرة وأنـتم عـوض فأرسلتهما إلى الحمـام وألبسـت كـل واحـدة حلـة وقلـت 
عن أبي وأمي واإلرث الذي ناسي معكما قد جعل اهللا فيه البركـة فكـال مـن زكاتـه وأحـوالي جليلـة وأنـا وأنتمـا 
سواء وأحسنت إليهما غاية اإلحسان فمكثا عنـدي مـدة سـنة كاملـة وصـار لهمـا مـال مـن مـالي فقالتـا لـي أن 

ليس لنا صبر عنه. فقلت لهما يا أختي لم تريا في الزواج خيرا فإن الرجـل الجيـد قليـل فـي الزواج خير لنا و 
هـــذا الزمـــان وقـــد اخترتمـــا الـــزواج فلـــم يقـــبال كالمـــي، وتزوجـــا بغيـــر رضـــاي فزوجتهمـــا مـــن مـــالي وســـترتهما 

مـا فجاءتـا ومضتا مع زوجيهما فأقاما مدة يسـيرة ولعـب عليهمـا زوجهمـا وأخـذ مـا كـان معهمـا وسـافرا وتركاه
عندي وهما عريانتين واعتذرتا وقالتا ال تؤاخذينا، فأنت أصغر منا سنا وأكمل عقال، وما بقينـا نـذكر الـزواج 
أبدا. فقلت مرحبا بكما يا أختي ما عندي أعز منكما وقبلتهما وزدتهما إكراما ولم تزل على هذه الحالـة سـنة 

زت مركبـا كبيـرة وحملـت فيهـا البضـائع والمتـاجر ومـا كاملة فأردت أن أجهز لي لي مركبا إلى البصرة، فجه
أحتاج إليه في المركب وقلـت يـا أختـي هـل لكمـا أن تقعـدوا فـي المنـزل حتـى أسـافر وأرجـع أو تسـافرا معـي، 
فقالتــا تســافر معــك فإنــا ال نطيــق فراقــك فأخــذتهما وســافرنا، وكنــت قســمت مــالي نصــفين فأخــذت النصــف 

يصيب المركب شيء ويكون في العمر مدة فإذا رجعنـا نجـد شـيئا ينفعنـا. وخبأت النصف الثاني وقلت ربما 
ولــم نــزل مســافرين أيامــا وليــالي، فتاهــت بنــا المركــب وغفــل الــريس عــن الطريــق ودخلــت المركــب بحــرا غيــر 
البحر الذي نريده ولم نعلم بذلك مدة، وطاب لنا الريح عشرة أيام فالحت لنا مدينة على بعد فقلنا للريس مـا 

هــذه المدينــة التــي أشــرفنا عليهــا فقــال واهللا ال أعلــم وال رأيتهــا قــط، وال ســلكت عمــري هــذا البحــر، ولكــن  إســم
جاء األمر بسالمة فما بقي إال أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضائعكم فإن حصـل لكـم بيـع فبيعـوا وغـاب 

واســتعيذوا مــن ســخطه فطلعنــا ســاعة. ثــم جاءنــا وقــال قومــوا إلــى المدينــة وتعجبــوا مــن صــنع اهللا فــي خلقــه 
المدينـــة فوجـــدنا كـــل مـــن فيهـــا مســـخوطا حجـــارة ســـوداء، فاندهشـــنا مـــن ذلـــك ومشـــينا فـــي األســـواق فوجـــدنا 
البضائع باقية والذهب والفضة باقيين على حالهما ففرحنا وقلنا لعـل هـذا يكـون لـه أمـر عجيـب، وتفرقنـا فـي 



ن المال والقماش. وأما أنا فطلعت إلى القلعة فوجـدتها شوارع المدينة وكل واحد اشتغل عن رفيقه بما فيها م
محكمــة فــدخلت قصــر الملــك فوجــدت فيــه جميــع األوانــي مــن الــذهب والفضــة ثــم رأيــت الملــك جالســا وعنــده 
حجابه ونوابه ووزرائه وعليه من المالبس شـيء يتحيـر فيـه الفكـر فلمـا قربـت مـن الملـك وجدتـه جالسـا علـى 

فيـــه كـــل درة تضـــيء كالنجمـــة وعليـــه حلـــة مزركشـــة بالـــذهب وواقفـــا حولـــه كرســـي مرصـــع بالـــدر والجـــواهر 
خمسون مملوكا بـين أنـواع الحريـر، وفـي أيـديهم السـيوف مجـردة. فلمـا نظـرت لـذلك دهـش عقلـي ثـم مشـيت 
ودخلــت قاعــة الحــريم، فوجــدت فــي حيطانهــا ســتائر مــن الحريــر ووجــدت الملكــة عليهــا حلــة مزركشــة بــالؤلؤ 

ج مكلــل بــأنواع الجــواهر وفــي عنقهــا قالئــد وعقــودا وجميــع مــا عليهــا مــن الملبــوس الرطــب وعلــى رأســها تــا
والمصــاغ بــاق علــى حالــه وهــي ممســوخة حجــر أســود ووجــدت بابــا مفتوحــا فدخلتــه ووجــدت فيــه ســلما بســبع 
درج فصــعدته، فرأيــت مكانــا مرخمــا مفروشــا بالبســط المذهبــة ووجــدت فيــه ســرير مــن المرمــر مرصــعا بالــدر 

نظرت نورا المعا في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قـدر بـيض النعامـة علـى كرسـي والجواهر و 
صــغير، وهــي تضــيء كالشــمعة، ونورهــا ســاطع ومفــروش علــى ذلــك الســرير مــن أنــواع الحريــر مــا يحيــر 
الناظر. فلما نظـرت إلـى ذلـك تعجبـت ورأيـت فـي ذلـك المكـان شـموعا موقـدة فقلـت فـي نفسـي البـد أن أحـدا 

األمـاكن ونسـيت نفسـي  هذه الشموع، ثم إني مشيت حتى دخلت موضعا غيره وصرت أفـتش فـي تلـك أوقد 
مما أدهشني من التعجـب مـن تلـك األحـوال، واسـتغرق فكـري إلـى أن دخـل الليـل فـأردت الخـروج فلـم أعـرف 

عـد أن الباب وتهت عنه فعدت إلى الجهة التي فيها الشموع الموقدة وجلست على السرير وتغطيت بلحاف ب
قــرأت شــيئا مــن القــرآن وأوردت النــوم فلــم أســتطع ولحقنــي القلــق. فلمــا انتصــف الليــل ســمعت تــالوة القــرآن 
بصوت حسن رقيق فالتفت إلى مخدع فرأيت بابه مفتوحا فدخلت الباب ونظرت المكان فـإذا هـو معبـد وفيـه 

بــت كيــف هــو ســالم دون قناديــل معلقــة موقــدة وفيــه ســجادة مفروشــة جــالس عليهــا شــاب حســن المنظــر فتعج
أهل المدينة فدخلت وسلمت عليه فرفع بصره ورد علي السالم فقلت له أسـألك بحـق مـا تتلـوه مـن كتـاب اهللا 
أن تجيبني عـن سـؤالي. فتبسـم وقـال أخبرنـي عـن سـبب دخولـك هـذا المكـان وأنـا أخبـرك بجـواب مـا تسـألينه 

هـــذه المدينـــة فقـــال أمهلينـــي ثـــم طبـــق عنـــه فأخبرتـــه بخبـــري فتعجـــب مـــن ذلـــك، ثـــم إننـــي ســـألته عـــن خبـــر 
المصــحف وادخلــه كــيس مــن األطلــس وأجلســني بجنبــه فنظــرت إليــه فــإذا هــو كالبــدر حســن األوصــاف لــين 

 األعطاف بهي المنظر رشيق القد أسيل الخد زهي الجنات كأنه المقصود من هذه األبيات: 

 قد المليح يمـيس فـي بـرديه  رصد النجم ليلـه فـبـدا لـه

 والمسك هادي الخال في خديه  د زحـل ســواد ذوائبوأمـ

 والقوس يرمي النبل من جفنيه  وغدت من المربح حمرة خـده

 وأبى السها نظر الوشـاة إلـيه  وعطارد أعطاه فـرط ذكـائه

  واألرض باس األرض بين يديه  فغدا المنجم حائرا مـمـا أرى



لبـي كـل جمـرة فقلـت لـه يـا مـوالي أخبرنـي عمـا سـألتك فقـال فنظرت له نظرة أعقبتني ألف حسرة وأوقدت بق 
سمعا وطاعة. أعلمي أن هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله وقومه وهو الملـك الـذي رأيتـه علـى الكرسـي 
ممسوخا حجرا وأما الملكـة التـي رأيتهـا فهـي أمـي وقـد كـانوا مجوسـا يعبـدون النـار دون الملـك الجبـار وكـانوا 

والنـور والظـل والخـرور والفلـك الـذي يـدور وكـان أبـي لـيس لـه ولـد فـرزق بـي فـي آخـر عمـره يقسمون بالنار 
فرباني حتى نشأت وقد سبقت لي السعادة، وكان عندنا عجوز طاعنة فـي السـن مسـلمة تـؤمن بـاهللا ورسـوله 

ن يكرمهـا في الباطن وتوافق أهلي في الظاهر وكـان أبـي يعتقـد فيهـا لمـا يـرى عليهـا مـن األمانـة والعفـة وكـا
ويزيد في إكرامها وكان يعتقد أنها على دينه. فلما كبرت سلمني أبي إليها وقال: خذيه وربيه وعلميـه أحـوال 
ديننا وأحسني تربيته وقومي بخدمته فأخذتني العجوز وعلمتني دين اإلسالم مـن الطهـارة والوضـوء والصـالة 

األمر عن أبيك وال تعلمه به لـئال يقتلـك فكتمتـه  وحفظتني القرآن فلما أتمت ذلك قالت لي يا ولدي أكتم هذا
عنـــه ولـــم أزل علـــى هـــذا الحـــال مـــدة أيـــام قالئـــل وقـــد ماتـــت العجـــوز وزاد أهـــل المدينـــة فـــي كفـــرهم وعتـــوهم 
وضــاللهم. فبينمــا هــم علــى مــا هــم فيــه إذ ســمعوا مناديــا ينــادي بــأعلى صــوته مثــل الرعــد القاصــف ســمعه 

نة أرجعوا عن عبادة النار واعبدوا الملـك الجبـار فحصـل عنـد أهـل المدينـة القريب والبعيد يقول يا أهل المدي
فزع واجتمعوا عند أبي وهو ملك المدينة وقالوا له: ما هذا الصوت المزعج الذي سـمعناه فاندهشـنا مـن شـدة 

على  هوله فقال لهم اليهولنكم الصوت وال يردعنكم عن دينكم. فمالت قلوبهم إلى قول أبي ولم يزالوا مكبين
عبــادة النــار واســتمروا علــى طغيــانهم مــدة ســنة حتــى جــاء ميعــاد مــا ســمعوا الصــوت األول فظهــر لهــم ثانيــا 
فسمعوا ثالث مرات على ثالث سنين في كل سنة مرة فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليـه حتـى نـزل علـيهم 

م وأنعــامهم ولــم يســلم مــن المقــت والســخط مــن الســماء بعــد طلــوع الفجــر، فمســخوا حجــارة ســودا وكــذلك دوابهــ
أهل هذه المدينة غيري، ومن يوم ما جرت هذه الحادثة وأنا على هذه الحالة في صالة وصيام وتالوة قـرآن 
وقد يئست مـن الوحـدة ومـا عنـدي مـن يؤنسـني. فعنـد ذلـك قلـت لـه أيهـا الشـاب هـل لـك أن تـروح معـي إلـى 

علمــا وفقهــا وأكــون أنــا جاريتــك مــع إنــي ســيدة قــومي مدينــة بغــداد وتنظــر إلــى العلمــاء وٕالــى الفقهــاء فتــزداد 
وحاكمــة علــى رجــال وخــدم وغلمــان، وعنــدي مركــب مشــحون بــالمتجر وقــد رمتنــا المقــادير علــى هــذه المدينــة 
حتى كان ذلك سببا في إطالعنا علـى هـذه األمـور وكـان النصـيب فـي إجتماعنـا ولـم أزل أرغبـه فـي التوجـه 

 لصباح فسكتت عن الكالم المباح.حتى أجابني إليه. وأدرك شهرزاد ا

  
  في الليلة الثامنة عشرة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الصــبية مــا زالــت تحســن للشــاب التوجــه معهــا حتــى غلــب عليهــا النــوم 
فنامــت تلــك الليلــة تحــت رجليــه وهــي ال تصــدق بمــا هــي فيــه مــن الفــرح، ثــم قالــت فلمــا أصــبح الصــباح قمنــا 

أخذنا ما خف حمله وغال ثمنه ونزلنا من القلعة إلى المدينة فقابلنـا العبيـد والـريس وهـم ودخلنا إلى الخزائن و 



يفتشون علي فلما رأوني فرحوا بي وسألوني عن سبب غيابي فأخبرتهم بمـا رأيـت وحكيـت لهـم قصـة الشـاب 
  وسبب مسخ أهل هذه المدينة وما جرى لهم فتعجبوا من ذلك.

ب حســـدتاني عليـــه وصـــارتا فـــي غـــيظ وأضـــمرتا المكـــر لـــي. ثـــم نزلنـــا فلمـــا رأتنـــي أختـــاي ومعـــي ذلـــك الشـــا 
المركب وأنا بغاية الفرح وأكثر فرحي بصحبة هذا الشـاب وأقمنـا ننتظـر الـريح حتـى طابـت لنـا الـريح فنشـرنا 
القلــوع وســافرنا فقعــدت أختــاي عنــدنا وصــارت تتحــدثان فقالتــا لــي يــا أختــاه مــا تصــنعين بهــذا الشــاب الحســن 

صدي أن اتخذه بعال، ثـم التفـت إليـه وأقبلـت عليـه وقلـت يـا سـيدي أنـا أقصـد أن أقـول لـك شـيئا فقلت لهما ق
فــال تخــالفني فيــه. فقــال ســمعا وطاعــة. ثــم التفــت إلــى أختــاي وقلــت لهمــا يكفينــي هــذا الشــاب وجميــع هــذه 

يح حتـى خرجنـا األموال لكما فقالتا نعم ما فعلت ولكنهما أضمرتا لي الشـر ولـم نـزل سـائرين مـع اعتـدال الـر 
من بحر الخوف ودخلنا بحر األمان وسافرنا أياما قالئل إلى أن قربنا من مدينة البصرة والحـت لنـا أبنيتهـا، 
فأدركنا المساء فلما أخذنا النوم قامت أختاي وحملتاني أنا والغالم ورمتانا في البحر، فأمـا الشـاب فإنـه كـان 

وأمـا أنـا فكنـت مـن السـالمين، فلمـا سـقطت فـي البحـر رزقنـي ال يحسن العوم فغرق وكتبه اهللا مـن الشـهداء. 
اهللا بقطعـــة مـــن خشـــب فركبتهـــا وضـــربتني األمـــواج إلـــى أن رمتنـــي علـــى ســـاحل جزيـــرة فلـــم أزل أمشـــي فـــي 
الجزيرة باقي ليلتي فلما أصبح الصباح رأيت طريقا فيـه أثـر مشـي علـى قـدر ابـن آدم وتلـك الطريـق متصـلة 

لعت الشمس فنشفت ثيابي فيها وسرت في الطريق ولم أزل سـائرة إلـى أن قربـت من الجزيرة إلى البر وقد ط
من البر الذي فيه المدينة وٕاذا بحية تقصدني وخلفها ثعبان يريـد هالكهـا وقـد تـدلى لسـانها مـن شـدة التعـب. 
فأخـذتني الشـفقة عليهـا فقعـدت إلــى حجـر وألقيتـه علـى رأس الثعبـان فمــات مـن وقتـه فنشـرت الحيـة جنــاحين 
وصارت في الجو فتعجبـت مـن ذلـك وقـد تعبـت فنمـت فـي موضـعي سـاعة، فلمـا أفقـت وجـدت تحـت رجلـي 
جارية وهي تكبس رجلي فجلست واستحيت منهـا وقلـت لهـا مـن أنـت ومـا شـانك فقالـت مـا أسـرع مـا نسـيتني 
ا أنت التي فعلت معي الجميل وقتلت عدوي، فـإني الحيـة التـي خلصـتيني مـن الثعبـان جنـي وهـو عـدوي ومـ

نجاني منه إال أنت. فلما نجيتني منه طرت فـي الـريح وذهبـت إلـى المركـب التـي رمـاك منهـا أختـاك ونقلـت 
جميع ما فيها إلى بيتك وأحرقتها وأما أختاك فإني سـحرتهما كلبتـين مـن الكـالب السـود، فـإني عرفـت جميـع 

فـوق سـطح داري فرأيـت جميـع مـا ما جرى لك معهما، وأما الشاب فإنه غرق ثم حملني أنا والكلبتـين والقتنـا 
كان في المركب من األموال في وسط بيتي ولم يضع منه شيء، ثم أن الحيـة قالـت لـي وحـق الـنقش الـذي 
علــى خــاتم ســليمان إذا لــم تضــربي كــل واحــدة منهــا فــي كــل يــوم ثالثمائــة ســوط آلتــين أجعلــك مثلهمــا فقلــت 

ضرب وأشفق عليهمـا، فتعجـب الخليفـة مـن ذلـك ثـم سمعا وطاعة. فلم أزل يا أمير المؤمنين أضربها ذلك ال
قال للصبية الثانية: وأنت ما سبب الضـرب الـذي علـى جسـدك فقالـت: يـا أميـر المـؤمنين إنـي كـان لـي والـد 
مــات وخلــف مــاال كثيــرا، فأقمــت بعــده مــدة يســيرة وتزوجــت برجــل اســعد أهــل زمانــه فأقمــت معــه ســنة كاملــة 

فبينمــا أنــا جالســة فــي يــوم مــن األيــام إذ دخلــت علــي عجــوز بوجــه ومــات فورثــت منــه ثمــانين ألــف دينــار، 
مســـقوط وحاجـــب ممغـــوط وعيونهـــا مفجـــرة وأســـنانها مكســـرة ومخاطهـــا ســـائل وعنقهـــا مائـــل كمـــا قـــال فيهـــا 

 الشاعر: 



 تعلمه الخديعة من سكوت  عجوز النحس إبليس يراها

  إذا انفردوا بخيط العنكبوت  تقود من السياسة ألف بغل

دخلت العجوز علمت علـي وقالـت أن عنـدي بنتـا يتيمـة والليلـة عملـت عرسـها وأنـا قصـدي لـك األجـر فلما  
والثــواب فاحضــري عرســها فأنهــا مكســورة الخــاطر لــيس لهــا إال اهللا تعــالى ثــم بكــت وقبلــت رجلــي فأخــذتني 

دي الرحمـــة والرأفـــة فقلـــت ســـمعا وطاعـــة فقالـــت جهـــزي نفســـك فـــإني وقـــت العشـــاء أجـــي وآخـــذك ثـــم قبلـــت يـــ
وذهبــت فقمــت وهيــأت نفســي وجهــزت حــالي وٕاذا بــالعجوز قــد أقبلــت وقالــت يــا ســيدتي أن ســيدات البلــد قــد 
حضــرن وأخبــرتهن بحضــورك ففــرحن وهــن فــي انتظــارك، فقمــت وتهيــأت وأخــذت جــواري معــي وســرت حتــى 

داخلهـا قصـر قـد  أتينا إلى زقاق هب فيه النسيم وراق فرأينا بوابة مقنطرة قبة من الرخـام مشـيدة البنيـان وفـي
قام من التراب وتعلق بالسحاب فلما وصلنا إلى الباب طرقته العجوز ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دهليزا مفروشـا 
بالبســط معلقــا فيــه قناديــل موقــدة وشــموع مضــيئة وفيــه الجــواهر والمعــادن معلقــة فمشــينا فــي الــدهليز إلــى أن 

لحرير معلقا فيها القناديل الموقدة والشموع المضـيئة وفـي دخلنا القاعة فلم يوجد لها نظير مفروشة بالفراش ا
صدر القاعة سرير من المرمر مرصع بالدر والجوهر وعليه ناموسية مـن األطلـس وٕاذا بصـبية خرجـت مـن 

 الناموسية مثل القمر فقالت لي مرحبا وأهال وسهال يا أختي آنستيني وجبرت خاطري وأنشدت تقول: 

  واستبشرت ثم باست موضع القدم  حـتلو تعلم الدار من زارها فر 

 والكرم أهال وسهال بأهل الجود  وأعلنت بلسـان الـحـال قـائلة

ثم جلست وقالت يا أختي أن لي أخا وقد رآك في األفراح وهو شاب احسن مني وقد أحبـك قلبـه حبـا شـديدا 
ي أن يتزوجـك بسـنة اهللا وأعطى هذه العجوز دراهم حتى أتتـك وعملـت الحيلـة ألجـل اجتماعـه بـك ويريـد أخـ

ورســوله ومــا فــي الحــالل مــن عيــب فلمــا ســمعت كالمهــا ورأيــت نفســي قــد انحجــزت فــي الــدار فقلــت للصــبية 
  سمعا وطاعة ففرحت وصفقت بيدها وفتحت بابا، فخرج منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر: 

 جل الذي صاغـه وسـواه  قد زاد حسنا تبارك الـلـه

  كل الورى في جماله تهواه  نفـرداقد حاز كل الجمال م

 أشهد أن ال مليح إال هـو  قد كتب الحسن فوق وجنتيه

فلما نظرت إليه مال قلبي له ثم جاء وجلس وٕاذا بالقاضي قـد دخـل ومعـه أربعـة شـهود فسـلموا وجلسـوا، ثـم  
م قـال يـا سـيدتي أنـي أنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصـرفوا فالتفـت الشـاب إلـي وقـال ليلتنـا مباركـة، ثـ

شــارط عليــك شــرطا فقلــت يــا ســيدي ومــا الشــرط فقــام وأحضــر لــي مصــحفا وقــال احلفــي لــي أنــك ال تختــاري 
أحــدا غيــري وال تميلــي إليــه فحلفــت لــه علــى ذلــك ففــرح فرحــا شــديدا وعــانقني فأخــذت محبتــه بمجــامح قلبــي 

فأخـذني ونـام معـي علـى الفـراش وبتنـا فـي  وقدموا لنا السماط فأكلنـا وشـربنا حتـى اكتفينـا فـدخل علينـا الليـل.
عناق إلى الصباح، ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر، ونحن فـي هنـاء وسـرور وبعـد الشـهر اسـتأذنته فـي 
أن أسير إلى السوق وأشتري بعض قماش فأذن لي في الرواح، فلبسـت ثيـابي وأخـذت العجـوز معـي ونزلـت 



ز وقالـت لـي هـذا ولـد صـغير مـات أبـوه وخلـف مـاال كثيـرا في السوق فجلست على دكان تاجر تعرفه العجـو 
ثم قالـت لـه هـات أعـز مـا عنـدك مـن القمـاش لهـذه الصـبية. فقـال لهـا سـمعا وطاعـة فصـارت العجـوز تثنـي 
عليه فقلت ما لنا حاجة بثنائك عليه ألن مرادنا أن نأخذ حاجتنا منه ونعود إلى منزلنـا فـأخرج لنـا مـا طلبنـاه 

أبى أن يأخــذ شــيئا وقــال هــذه ضــيافتكما اليــوم عنــدي فقلــت للعجــوز إن لــم يأخــذ الــدراهم وأعطينــاه الــدراهم فــ
أعطه قماشه. فقال: واهللا ال آخذ شيئا والجميـع هديـة مـن عنـدي فـي قبلـة واحـدة فإنهـا عنـدي أحسـن مـن مـا 

ب ومــا فــي دكــاني. فقالــت العجــوز مــا الــذي يفيــدك مــن القبلــة ثــم قالــت يــا بنتــي قــد ســمعت مــا قــال هــذا الشــا
يصيبك شيء اخذ منك قبلة وتأخذين ما تطلبينه فقلـت لهـا أمـا تعـرفين أنـي حالفـة فقالـت دعيـه يقبلـك وأنـت 
ســـاكتة وال عليـــك شـــيء وتأخـــذين هـــذه الـــدراهم والزالـــت تحســـن لـــي األمـــر حتـــى أدخلـــت رأســـي فـــي الجـــراب 

ري علـى خـدي فمـا ورضيت بذلك ثم إني غطيت عيني وداريت بطرف إزاري من الناس وحط فمـه تحـت إزا
أن قبلنـــي حتـــى عضـــني عضـــة قويـــة، حتـــى قطـــع اللحـــم مـــن خـــدي فغشـــي علـــي ثـــم آخـــذتني العجـــوز فـــي 
حضنها. فلما أفقت وجدت الدكان مقفولة والعجوز تظهر لي الحزن، وتقول ما دفع اهللا كان أعظم ثـم قالـت 

ه هـذه العضـة فتبـرئين سـريعا لي قومي بنا إلى البيت وأعملي نفسك ضعيفة وأنا أجيء إليك بدواء تداوين بـ
فبعد ساعة قمت من مكاني وأنا في غاية الفكر واشتداد الخوف، فمشيت حتى وصلت إلـى البيـت وأظهـرت 
حالــة المــرض وٕاذا بزوجــي داخــل وقــال مــا الــذي أصــابك يــا ســيدتي فــي هــذا الخــروج فقلــت لــه مــا انــا طيبــة 

ن الناعم. فقلت لما اسـتأذنتك وخرجـت فـي هـذا فنظر إلي وقال لي ما هذا الجرح الذي بخدك وهو في المكا
النهار ألشتري القماش زاحمني جمل حامل حطبا فشرط نقابي وجرح خدي كما ترى فإن الطريق ضيق فـي 
هــذه المدينــة فقــال غــدا أروح للحــاكم وأشــكوا لــه فيشــنق كــل حطــاب فــي المدينــة فقلــت بــاهللا عليــك ال تتحمــل 

وقعــت علــى األرض فصــادفني عــود فخــدش خــدي وجرحنــي، فقــال خطيئــة أحــد فــإني ركبــت حمــارا نفــر بــي ف
غدا أطلع لجعفر البرمكي وأحكي لـه الحكايـة فيقتـل كـل حمـار فـي هـذه المدينـة فقلـت هـل أنـت تقتـل النـاس 
كلهــم بســببي وهــذا الــذي جــرى لــي بقضــاء اهللا وقــدره. فقــال البــد مــن ذلــك وشــدد علــي ونهــض قائمــا وصــاح 

ع منـه سـبعة عبيـد سـود فسـحبوني مـن فراشـي ورمـوني فـي وسـط الـدار ثـم صيحة عظيمة فانفتح الباب وطلـ
أمــر عبــدا مــنهم أن يمســكني مــن أكتــافي، ويجلــس علــى رأســي وأمــر الثــاني أن يجلــس علــى ركبتــي ويمســك 
رجلي وجاء الثالث وفي يده سيف فقـال يـا سـيدي أضـربها بالسـيف فأقسـمها نصـفين وكـل واحـد يأخـذ قطعـة 

 فيأكلها السمك وهذا جزاء من يخون اإليمان المودة وأنشد هذا الشعر: يرميها في بحر الدجلة 

  منعت الهوى روحي ليتلفني وجدي  إذا كان لي فيمن أحب مـشـارك

 فال خير في حب يكون مع الضد  وقلت لها يا نفس موتـي كـريهة

من الحوائج واوصي ثـم  ثم قال للعبد اضربها يا سعد فجرد السيف وقال اذكري الشهادة وتذكري ما كان لك
رفعــت رأســي ونظــرت إلــى حــالي وكيــف صــرت فــي الــذل بعــد العجــز فجــرت عبرتــي وبكيــت أنشــدت هــذه 

  األبيات: 



 واسهرتم جفني القريح ونمـتـم  أقمتم فؤادي في الهوى وقعدتـم

  فال القلب يسلوكم وال الدمع يكتم  ومنزلكم بين الفؤاد ونـاظـري

 فلما تملكتم فـؤادي غـدرتـم  الوفا وعاهدتموني أن تقيموا على

 أأنتم صروف الحادثات أمنـتـم  ولم ترحموا وجدي بكم وتلهفـي

  على لوح قبري أن هذا متيم  سألتكم باهللا أن مت فاكتبـوا 

  يمر على قبر المحب فيرحم  لعل شجيا عارفا لوعة الهوى

أزداد غيظــا علــى غيظــه وأنشــد هــذين  فلمــا فرغــت مــن شــعري بكيــت فلمــا ســمع الشــعر ونظــر إلــى بكــائي
 البيتين: 

 ولكن جنى ذنبا يؤدي إلى الترك  تركت حبيب القلب العن مالنة

  وٕايمان قلبي ال يميل إلى الشرك  إذا ارى شريكا في المحبة بيننـا

لـت فلما فرغ من شعره بكيت واستعطفته، وٕاذا بالعجوز قد دخلت ورمت نفسها على أقدام الشـاب وقبلتهـا وقا
يا ولدي بحق تربيتي لك تعفوا عن هذه الصبية فإنها ما فعلت ذنبـا يوجـب ذلـك وأنـت شـاب صـغير فأخـاف 
عليك من دعائها ثم بكت العجوز، ولم تزل تلح عليه حتى قال عفوت عنها، ولكن البـد لـي أن أعمـل فيهـا 

مـن سـفرجل ونـزل بـه علـى أثرا يظهر عليها بقية عمرها، ثم أمر العبيد فجذبوني من ثيـابي وأحضـر قضـيبا 
جسدي بالضرب، ولم يزل يضربني ذلك الشاب على ظهري وجنبي حتى غبت عن الدنيا من شدة الضـرب 
وقــد يئســت مــن حيــاتي ثــم أمــر العبيــد أنــه إذا دخــل الليــل يحملــونني ويأخــذون العجــوز معهــم ويرمــونني فــي 

بيتــي، فتعاهــدت نفســي وتــداويت فلمــا بيتــي الــذي كنــت فيــه ســابقا. ففعلــوا مــا أمــرهم بــه ســيدهم ورمــوني فــي 
شــفيت بقيــت أضــالعي كأنهــا مضــروبة بالمقــارع، كمــا تــرى فاســتمريت فــي مــداواة نفســي أربعــة أشــهر حتــى 
شفيت، ثم جئت إلى الدار التي جرت لي فيها ذلك األمر فوجـدتها خربـة ووجـدت الزقـاق مهـد ومـا مـن أولـه 

ب ذلــك فجئــت إلــى أختــي هــذه التــي مــن أبــي فوجــدت إلــى آخــره ووجــدت فــي موقــع الــدار كيمــا ولــم أعلــم ســب
عندها هاتين الكلبتين فسلمت عليها وأخبرتهـا بخبـري وبجميـع مـا جـرى لـي. فقالـت مـن ذا الـذي مـن نكبـات 
الزمـــان، ســـلم الحمـــد هللا الـــذي جعـــل األمـــر بســـالمة ثـــم أخبرتنـــي بخبرهـــا وبجميـــع مـــا جـــرى لهـــا مـــن أختيهـــا 

علــى ألســنتنا ثــم صــاحبتنا هــذه الصــبية الداللــة فــي كــل يــوم تخــرج  وقعــدت أنــا وهــي ال نــذكر خبــر الــزواج
فتشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح على جري عالتها، فوقع لنا ما وقع من مجـيء الجمـال والصـعاليك 
ومن مجيئكم في صفة تجار فلما صرنا في هذا اليوم ولم نشـعر إال نحـن بـين يـديك وهـذه حكايتنـا، فتعجـب 

ه الحكايـــة وجعلهـــا تاريخهـــا مثبتـــا فـــي خزانتـــه وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم الخليفـــة مـــن هـــذ
  المباح.

  



  وفي الليلة التاسعة عشرة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة أمــر أن تكتــب هــذه القصــة فــي الــدواوين ويجعلوهــا فــي خزانــة 

التي سحرت أختيك، قالت يا أمير المـؤمنين إنهـا  الملك ثم أنه قال للصبية األولى هل عندك خبر بالعفريتة
أعطتني سيئا من شعرها، وقالت إن أردت حضوري فاحرقي من هذا الشعر شيئا فأحضر إليـك عـاجال ولـو 
كنت خلف جبل قاف. فقال الخليفة أحضري لي الشعر فأحضرته الصبية فأخـذه الخليفـة، وأحـرق منـه شـيئا 

معوا دويــا وصلصــلة وٕاذا بالجنيــة حضــرت وكانــت مســلمة فقالــت فلمــا فاحــت منــه رائحــة إهتــز القصــر وســ
السـالم علــيكم يــا خليفــة اهللا فقــال: وعلــيكم الســالم ورحمــة اهللا وبركاتــه، فقالــت أعلــم أن هــذه الصــبية صــنعت 
معـي جمـيال وال أقـدر أن أكافئهـا عليـه فهـي أنقـذتني مـن المـوت وقتلـت عـدوي ورأيـت مـا فعلـه معهـا أختاهــا 

أني أنتقم منهما فسحرتهما كلبتـين بعـد أن أردت قتلهمـا فخشـيت أن يصـعب عليهـا، وٕان أردت فما رأيت إال 
خالصهما، يا أمير المؤمنين أخلصهما كرامـة لـك ولهـا فـإني مـن المسـلمين. فقـال لهـا خلصـيهما وبعـد ذلـك 
نشــرع فــي أمــر الصــبية المضــروبة، وتفحــص عــن حالهــا فــإذا ظهــر لــي صــدقها أخــذت ثأرهــا ممــن ظلمهــا 
فقالــت العفريتــة يــا أميــر المــؤمنين أنــا أدلــك علــى مــا فعــل بهــذه الصــبية هــذا الفعــل وظلمهــا وأخــذ مالهــا وهــو 
أقرب الناس إليك، ثم إن العفريتة أخذت طاسة من الماء وعزمت عليها، ورشت وجه الكلبتـين، وقالـت لهمـا 

لــت يــا أميــر المــؤمنين أن الــذي عــودا إلــى صــورتكما األولــى البشــرية فعادتــا صــبيتين ســبحان خالقهمــا، ثــم قا
ضرب الصبية، ولدك األمين فإنه كان يسمع بحسـنها وجمالهـا، وحكـت لـه العفريتـة جميـع مـا جـرى للصـبية 

  فتعجب وقال الحمد هللا خالص هاتين الكلبتين على يدي.
ثــم أن الخليفــة أحضــر ولــده األمــين بــين يديــه وســأله عــن قصــة الصــبية األولــى فــأخبره علــى وجــه الحــق  

ــــا  ــــين كانت ــــى وأختيهــــا اللت ــــة، وأحضــــر الصــــبية األول فأحضــــره الخليفــــة القضــــاة والشــــهود والصــــعاليك الثالث
مسحورتين في صورة كلبتين، وزوج الثالثة للثالثة الصعاليك الذين أخبروه أنهـم كـانوا ملوكـا وعملهـم حجابـا 

ة لولده األمـين وأعطاهـا مـاال عنده وأعطاهم ما يحتاجون إليه وأنزلهم في قصر بغداد ورد الصبية المضروب
كثيــرا وأمــر أن تبنــى الــدار أحســن مــا كانــت ثــم أن الخليفــة تــزوج بالداللــة ورقــد فــي تلــك الليلــة معهــا. فلمــا 
أصبح أفرد لها بيتـا وجـواري يخـدمنها ورتـب لهـا راتبـا، وشـيد لهـا قصـرا ثـم قـال لجعفـر ليلـة مـن الليـالي أنـي 

ينة ونسأل عن أحـوال الحكـام والمتـولين وكـل مـن شـكا منـه أحـد عزلنـاه أريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المد
فقال جعفر ومسرور نعم، وساروا في المدينة ومشـوا فـي األسـواق مـروا بزقـاق، فـرأوا شـيخا كبيـرا علـى رأسـه 
شبكة وقفة وفي يده عصا وهو ماش على مهله. ثم إن الخليفة تقدم إليه وقال له يا شيخ مـا حرفتـك قـال يـا 

صياد وعندي عائلة وخرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم يقسم اهللا لي شيئا أقوت  سيدي
به عيالي وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت. فقال له الخليفـة هـل لـك أن ترجـع معنـا إلـى البحـر وتقـف علـى 

ل لمـا سـمع هـذا شاطئ الدجلة وترمي شبكتك على بختي وكل ما طلع اشتريته منك بمائة دينار. ففرح الرج
الكــالم وقــال علــى رأســي أرجــع معكــم. ثــم أن الصــياد ورجــع إلــى البحــر ورمــى شــبكته وصــبر عليهــا، ثــم أنــه 
جذب الخيط وجـر الشـبكة إليـه فطلـع فـي الشـبكة صـندوق مقفـول ثقيـل الـوزن فلمـا نظـر الخليفـة وجـده ثقـيال 



طلعا به مع الخليفة إلى القصـر فأعطى الصياد مائة دينار وانصرف وحمل الصندوق مسرور هو وجعفر و 
وأوقد الشموع والصندوق بين يدي الخليفـة فتقـدم جعفـر ومسـرور وكسـروا الصـندوق فوجـدوا فيـه قفـة خـوص 
محيطــة بصــوت أحمــر فقطعــوا الخياطــة فــرأوا فيهــا قطعــة بســاط فرفعوهــا فوجــدوا تحتهــا أزار فرفعــوا األزار 

فلما نظرها الخليفة جرت دموعـه علـى خـده والتفـت إلـى  فوجدوا تحتها صبية كأنها سبيكة مقتولة ومقطوعة.
جعفر وقال: يا كلب الوزراء أتقتل القتلى في زمني ويرمـون فـي البحـر ويصـيرون متعلقـين بـذمتي واهللا البـد 
أن أقتص لهذه الصبية ممن قتلهـا وأقتلـه وقـال لجعفـر وحـق اتصـال نسـبي بالخلفـاء مـن بنـي العبـاس إن لـم 

ه ألنصــفها منــه ألصــلبنك علــى بــاب قصــري أنــت وأربعــين مــن بنــي عمــك، واغتــاظ تــأتيني بالــذي قتــل هــذ
الخليفة. فقـال جعفـر أمهلنـي ثالثـة أيـام قـال أمهلتـك. ثـم خـرج جعفـر مـن بـين يديـه ومشـى فـي المدينـة وهـو 
حزين وقال في نفسـه مـن أعـرف مـن قتـل هـذه الصـبية حتـى أحضـره للخليفـة وٕان أحضـرت لـه غيـره يصـير 

وال أدري ما أصنع. ثـم إن جعفـر جلـس فـي بيتـه ثالثـة أيـام وفـي اليـوم الرابـع أرسـل لـه الخليفـة معلقا بذمتي 
يطلبه فلما تمثل بين يديه قال له أين قاتل الصبية قال جعفر يا أمير المؤمنين أنا أعلم الغيب حتى أعـرف 

بغــداد مــن أراد الفرجــة  قاتلهــا، فاغتــاظ الخليفــة وأمــر بصــلبه علــى بــاب قصــره وأمــر مناديــا ينــادي فــي شــوارع
على صلب جعفر البرمكـي وزيـر الخليفـة وصـلب أوالد عمـه علـى بـاب قصـر الخليفـة ليخـرج ليتفـرج. فخـرج 
النــاس مــن جميــع الحــارات ليتفرجــوا علــى صــلب جعفــر وصــلب أوالد عمــه ولــم يعلمــوا ســبب ذلــك ثــم أمــر 

ن مــن الخليفــة وصــار الخلــق بنصــب الخشــب فنصــبوه وأوقفهــم تحتــه ألجــل الصــلب وصــاروا ينتظــرون اإلذ
يتبــاكون علــى جعفــر وعلــى أوالد عمــه. فبينمــا هــم كــذلك وٕاذا بشــاب حســن نقــي األثــواب يمشــي بــين النــاس 
مسرعا إلى أن وقف بين يدي الـوزير وقـال لـه: سـالمتك مـن هـذه الوقفـة يـا سـيد األمـراء وكهـف الفقـراء، أنـا 

لني فيهـا واقـتص منـي. فلمـا سـمع جعفـر كـالم الشـاب الذي قتلت القتيلة التي وجـدتموها فـي الصـندوق، فـاقت
وما أبداه من الخطاب فرح بخالص نفسه وحزن علـى الشـاب. فبينمـا هـم فـي الكـالم وٕاذا بشـيخ كبيـر يفسـح 
النـاس ويمشـي بيـنهم بسـرعة إلـى أن وصـل إلـى جعفــر والشـاب فسـلم عليهمـا ثـم قـال أيهـا الـوزير ال تصــدق 

الصبية إال أنا فاقتص لها منـي. فقـال الشـاب أيهـا الـوزير، إن هـذا الشـيخ  كالم هذا الشاب فإنه ما قتل هذه
كبيــر خرفــان ال يــدري مــا يقــول وأنــا الــذي قتلتهــا فــاقتص منــي. فقــال الشــيخ، يــا ولــدي أنــت صــغير تشــتهي 

يـك الدنيا وأنا كبير شبعت من الدنيا وأنـا أفـديك وأفـدي الـوزير وبنـي عمـه ومـا قتـل الصـبية إال أنـا، فبـاهللا عل
بهمـا عنـد  أن تعجل باإلقتصاص منـي، فلمـا نظـر إلـى ذلـك األمـر تعجـب منـه وأخـذ الشـاب والشـيخ وطلـع 

الخليفة وقال يا أمير المؤمنين قد حضر قاتل الصبية فقـال الخليفـة أيـن هـو، فقـال إن هـذا الشـاب يقـول أنـا 
يخ والشاب وقال من منكمـا قتـل هـذه القاتل وهذا الشيخ يكذبه ويقول ال بل أنا القاتل. فنظر الخليفة إلى الش

الصبية فقال الشاب ما قتلتها إال أنا وقال الشيخ ما قتلها إال أنا. فقال الخليفة لجعفر خذ اإلثنـين واصـلبهما 
فقال جعفر إذا كان القاتـل واحـد فقتـل الثـاني ظلـم، فقـال الشـاب: وحـق مـن رفـع السـماء وبسـط األرض أنـي 

ارة قتلها، ووصف مـا وجـده الخليفـة فتحقـق عنـد الخليفـة أن الشـاب هـو الـذي أنا الذي قتلت الصبية وهذه أم
قتل الصبية فتعجب الخليفة وقال: وما سبب إقـرارك بالقتـل مـن غيـر ضـرب وقولـك اقتصـوا لهـا منـي. فقـال 



الشاب: أعلم يا أمير المؤمنين أن هذه الصـبية زوجتـي وبنـت عمـي وهـذا الشـيخ أبوهـا وهـو عمـي وتزوجـت 
بكر فرزقني اهللا منها ثالثة أوالد ذكور وكانت تحبني وتخدمني ولم أر عليهـا شـيئا، فلمـا كـان أول بها وهي 

هذا الشهر مرضت مرضا شديدا فأحضرت لها األطباء حتى حصلت لهـا العافيـة فـأردت أن أدخلهـا الحمـام 
تهي تفاحــة أشــمها فقالــت إنــي أريــد شــيئا قبــل دخــول الحمــام ألنــي أشــتهيه فقلــت لهــا ومــا هــو فقالــت: إنــي أشــ

وأعــض منهــا عضــة. فطلعــت مــن ســاعتي إلــى المدينــة وفتشــت علــى التفــاح ولــو كانــت الواحــدة بــدينار فلــم 
أجده فبت تلك الليلة وأنا متفكر فلما أصبح الصـباح خرجـت مـن بيتـي ودرت علـى البسـاتين واحـد واحـد فلـم 

ذا شـيء قـل أن يوجـد ألنـه معـدوم وال أجده فيها فصادفني خولي كبيـر فسـألته عـن التفـاح فقـال: يـا ولـدي هـ
يوجد إال في بستان أمير المؤمنين الذي في البصرة وهو عنـد خـولي يـدخره للخليفـة فجئـت إلـى زوجتـي وقـد 
حملتني محبتي إياها على أن هيأت نفسي وسافرت يوما ليال ونهارا فـي الـذهاب واإليـاب وجئـت لهـا بـثالث 

دنانير، ثم إني دخلت وناولتها إياهـا فلـم تفـرح بهـا بـل تركتهـا فـي  تفاحات إشتريتها من خولي البصرة بثالثة
جانبهــا وكــان مــرض الحمــى قــد اشــتد بهــا، ولــم تــزل فــي ضــعفها إلــى أن مضــى لهــا عشــرة أيــام وبعــد ذلــك 
عوفيت فخرجت من البيت وذهبت إلى دكاني وجلست في بيعي وشرائي. فبينما أنا جالس في وسـط النهـار 

لي وفي يده تفاحة يلعب بهـا فقلـت لـه: مـن أيـن هـذه التفاحـة حتـى آخـذ مثلهـا فضـحك وٕاذا بعبد أسود مر ع
وقــال أخــذتها مــن حبيبتــي وأنــا كنــت غائبــا وجئــت فوجــدتها ضــعيفة وعنــدها ثــالث تفاحــات فقالــت إن زوجــي 
الــديوث ســافر مــن شــأنها إلــى البصــرة فاشــتراها بثالثــة دنــانير فأخــذت منهــا هــذه التفاحــة، فلمــا ســمعت كــالم 
العبد يا أميـر المـؤمنين اسـودت الـدنيا فـي وجهـي وقفلـت دكـاني وجئـت إلـى البيـت وأنـا فاقـد العقـل مـن شـدة 
الغيظ فلم أجد التفاحـة الثالثـة فقلـت لهـا: أيـن التفاحـة الثالثـة فقالـت ال أدري وال أعـرف أيـن ذهبـت. فتحققـت 

عـت رأسـها وأعضـائها ووضـعتها قول العبد وقمت وأخذت سكينا وركبت على صدرها ونحرتهـا بالسـكين وقط
فــي القفــة بســرعة وغطيتهــا بــاإلزار ووضــعت عليهــا شــقة بســاط وأنزلتهــا فــي الصــندوق وقفلتــه وحملتهــا علــى 
بغلتي ورميتها في الدجلة بيدي. فباهللا عليك يا أمير المؤمنين أن تعجل بقتلي قصاصا لها فإني خائف مـن 

الدجلــة ولــم يعلــم بهــا أحــد رجعــت إلــى البيــت فوجــدت ولــدي  مطالبتهــا يــوم القيامــة فــإني لمــا رميتهــا فــي بحــر
الكبير يبكي ولم يكن له علم بما فعلت في أمه. فقلت له ما يبكيك فقال إني أخـذت تفاحـة مـن التفـاح الـذي 
عنـد أمــي ونزلـت بهــا إلــى الزقـاق ألعــب مـع إخــوتي وٕاذا بعبــد طويـل خطفهــا منـي وقــال لــي مـن أيــن جاءتــك 

أبي وجاء بها من البصرة من أجل أمي وهي ضعيفة واشترى ثـالث تفاحـات بثالثـة  هذه فقلت له هذه سافر
دنــانير فأخــذها منــي وضــربني وراح بهــا فخفــت مــن أمــي أن تضــربني مــن شــأن التفاحــة. فلمــا ســمعت كــالم 
الولد علمت أن العبد هو الذي افترى الكالم الكذب على بنت عمي وتحققت أنها قتلـت ظلمـا ثـم إنـي بكيـت 

شديدا وٕاذا بهذا الشيخ وهو عمي والدها قد أقبل فأخبرته بما كان فجلـس بجـانبي وبكـى ولـم نـزل نبكـي بكاء 
إلى نصف الليل وأقمنا العزاء خمسة أيام ولم نزل إلى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتلهـا، فبحرمـة أجـدادك 

ال أقتــل إال العبــد الخبيــث أن تعجــل بقتلــي وتقــتص منــي. فلمــا ســمع الخليفــة كــالم الشــاب تعجــب وقــال واهللا 
  أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  

 في الليلة العشرون  

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة اقســم أنــه ال يقتــل إال العبــد ألن الشــاب معــذور، ثــم أن الخليفــة 
القضــية وٕان لــم تحضــره  التفــت إلــى جعفــر وقــال لــه أحضــر لــي هــذا العبــد الخبيــث الــذي كــان ســببا فــي هــذه

فأنت تقتل عوضا عنه، فنزل يبكي ويقول: من أين أحضره وال كل مرة تسلم الجرة وليس لي في هذا األمـر 
حيلة والذي سـلمني فـي األول يسـلمني فـي الثـاني، واهللا مـا بقيـت أخـرج مـن بيتـي ثالثـة أيـام والحـق سـبحانه 

يوم الرابع أحضر القاضـي وأوصـى وودع أوالده وبكـى وٕاذا يفعل ما يشاء. ثم أقام في بيته ثالثة أيام وفي ال
برسول الخليفة أتى إليه وقال له أن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الغضـب وأرسـلني إليـك وحلـف أنـه 
ال يمر هذا النهار إال وأنـت مقتـول إن لـم تحضـر العبـد. فلمـا سـمع جعفـر هـذا الكـالم بكـى هـو وأوالده فلمـا 

تقــدم إلــى بنتــه الصــغيرة ليودعهــا وكــان يحبهــا أكثــر مــن أوالده جميعــا فضــمها إلــى صــدره فــرغ مــن التوديــع 
وبكى على فراقها فوجد في جيبها شيء مكببا فقال لها ما الذي في جيبك فقالت لـه يـا أبـت تفاحـة جـاء بهـا 

ر العبــد عبـدنا ريحــان ولهـا معــي أربعـة أيــام ومـا أعطاهــا لـي حتــى أخـذ منــي دينـارين. فلمــا سـمع جعفــر بـذك
والتفاحة فرح وقال يا قريب الفرج، ثم إنه أمر بإحضار العبد فحضـر فقـال لـه مـن أيـن هـذه التفاحـة فقـال يـا 
ســيدي مــن مــدة خمســة أيــام كنــت ماشــيا فــدخلت فــي بعــض أزقــة المدينــة فنظــرت صــغار يلعبــون ومــع واحــد 

اشــتهت علــى أبــي تفاحــا مــنهم هــذه التفاحــة فخطفتهــا منــه وضــربته فبكــى وقــال هــذه ألمــي وهــي مريضــة و 
فســافر إلــى البصــرة وجــاء لهــا بــثالث تفاحــات بــثالث دنــانير فأخــذت هــذه ألعــب بهــا ثــم بكــى فلــم ألتفــت إليــه 
وأخذتها وجئت بهـا إلـى هنـا فأخـذتها سـيدتي الصـغيرة بـدينارين، فلمـا سـمع جعفـر هـذه القصـة تعجـب لكـون 

  ص نفسه ثم أنشد هذين البيتين: الفتنة وقتل الصبية من عبده وأمر بسجن العبد وفرح بخال
 فما للنفس تجعله فداهـا  ومن كانت دريته بعـبـد

  ونفسك لم تجد نفسا سواها  فإنك واجد خدما كـثـيرا

ثم أنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفـة فـأمر أن تـؤرخ هـذه الحكايـة وتجعـل سـيرا بـين النـاس فقـال لـه 
ه القصـة فمـا هـي بأعجـب مـن حـديث نـور الـدين مـع شـمس الـدين جعفر التعجب يا أمير المـؤمنين مـن هـذ

أخيه فقال الخليفة وأي حكاية أعجـب مـن هـذه الحكايـة فقـال جعفـر: يـا أميـر المـؤمنين ال أحـدثك إال بشـرط 
  أن تعتق عبدي من القتل. فقال قد وهبت لك دمه.

  

  حكاية الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه
المؤمنين أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وٕاحسان له وزير عاقـل خبيـر  فقال جعفر: أعلم يا أمير 

له علم باألمور والتدبير وكان شيخا كبيرا وله ولدان كأنهما قمران وكان الكبير شمس الدين وأدهم الصـغير 
نور الدين وكان الصغير أمير من الكبيـر فـي الحسـن والجمـال ولـيس فـي زمانـه أحسـن منـه حتـى أنـه شـاع 



فــي الــبالد فكــان بعــض أهلهــا يســافر مــن بــالده إلــى بلــده ألجــل رؤيــة جمالــه، فــأتفق أن والــدهما مــات  ذكــره
فحــزن عليــه الســلطان وأقبــل علــى الوالــدين وفــر بهمــا وخلــع عليهمــا وقــال لهمــا أنتمــا فــي مرتبــة أبيكمــا ففــرح 

منهمـا يتوالهـا جمعـة وٕاذا  وقبال األرض بين يديـه وعمـال العـزاء ألبيهمـا شـهرا كـامال ودخـال فـي الـوزارة وكـل
أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما، فاتفق في ليلة مـن الليـالي أن السـلطان كـان عازمـا علـى السـفر 
في الصباح وكانت النوبة للكبير. فبينما األخوان يتحدثان في تلك الليلة: إذ قال الكبيـر يـا أخـي قصـدي أن 

غير إفعـل يـا أخـي مـا تريـد فـإني موافقـك علـى مـا تقـول واتفقـا علـى أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة فقـال الصـ
ذلك. ثم أن الكبير قال ألخيه إن قدر اهللا وخطبنا بنتين ودخلنا فـي ليلـة واحـدة ووضـعنا فـي يـوم واحـد وأراد 
اهللا وجاءت زوجتك بغالم وجاءت زوجتي ببنت نزوجهما لبعضهما ألنهما أوالد عم فقال نور الدين يـا أخـي 

أخذ من ولدي في مهر بنتك قال آخذ من ولدك في مهر بنتي ثالثة آالف دينار وثالثة بساتين وثـالث ما ت
ضياع فإن عقد الشاب عقده بغير هذا ال يصح. فلما سـمع نـور الـدين هـذا الكـالم قـال مـا هـذا المهـر الـذي 

الواجـب عليـك أن تقـدم اشترطه على ولدي أمـا تعلـم أننـا إخـوان ونحـن اإلثنـان وزيـران فـي مقـام واحـد وكـان 
ابنتـك لولــدي هديــة مــن غيــر مهـر، فانــك تعلــم أن الــذكر أفضــل مــن األنثـى وولــدي ذكــر ويــذكر بــه وخــالف 
ابنتك فقال ومالها قال ال ذكر بها بين األمراء ولكن أنت تريد أن تفعـل معـي علـى رأي الـذي قـال أن أردت 

ى بعــض أصــحابه فقصــده فــي حاجــة فغلــى أن تطــرده فأجمــل الــثمن غاليــا، وقيــل أن بعــض النــاس قــدم علــ
عليـه الــثمن. فقــال لــه شــمس الــدين أراك قــد قصــرت ألنــك تعمــل إبنــك أفضــل مــن بنتــي وال شــك أنــك نــاقص 
عقل وليس لك أخالق حيث تذكر شـركة الـوزارة وأنـا مـا أدخلتـك معـي فـي الـوزارة إال شـفقة عليـك وألجـل أن 

در منـك هـذا القـول واهللا ال أزوج بنتـي لولـدك ولـو تساعدني وتكـون لـي معينـا ولكـن قـل مـا شـئت وحيـث صـ
وزنت ثقلها ذهبا، فلمـا سـمع نـور الـدين كـالم أخيـه اغتـاظ وقـال وأنـا ال أزوج إبنـي إبنتـك فقـال شـمس الـدين 
أنا ال أرضاه لها بعال ولو أنني أريد السفر لكنت عملت معك العبر ولكن لما أرجع من السفر يعمل اهللا مـا 

ور الدين من أخيه ذلـك الكـالم امـتأل غيظـا وغـاب عـن الـدنيا وكـتم مـا بـه وبـات كـل واحـد يريد. فلما سمع ن
فــي ناحيــة. فلمــا أصــبح الصــباح بــرر الســلطان للســفر وعــدي إلــى الجزيــرة وقصــد األهــرام وصــحبه الــوزير 

قـام  شمس الدين، وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ فلمـا أصـبح الصـباح
وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وأخذ منها خرجا صغيرا ومأله ذهبا وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره 

 فأنشد هذه األبيات: 

  وانصب فإن لذيذ العيش في النصب  سافر تجد عوضا عمن تـفـارقـه

 معزة فاترك األمطان واغـتـرب  ما في المقام لـذي لـب وذي أدب

 فإن جرى طاب أو لم يجر لم يطب  المـاء يفـسـده إني رأيت وقوف

 إليه في كل حين عين مـرتـقـب  والبدر أفول منـه مـا نـظـرت

 والسهم لوال فراق القوس لم يصب  واألسد لوال فراق الغاب ما قنصت



 والعود في أرضه نوع من الحطب  والتبر كالتراب ملقى في أماكـنـه

 رتـب وٕان أقام فال يعلـوا إلـى  فإن تغرب هذا عـز مـطـلـبـه

فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزوريـة غاليـة سـريعة المشـي فشـدها ووضـع عليهـا  
سرجا مذهبا بركابـات هنديـة وعبـاآت مـن القطيفـة األصـفهانية فسـارت كأنهـا عـروس مجليـة وأمـر أن يجعـل 

حـت السـجادة ثـم قـال للغـالم والعبيـد: قصـدي أن أتفـرج عليها بسـاط حريـر وسـجادة وأن يوضـع الخـرج مـن ت
خـارج المدينـة وأروح نــواحي القلبونيـة وأبيــت ثـالث ليــال فـال يتبعنـي مــنكم أحـد فــإن عنـدي ضــيق صـدر. ثــم 
أسرع وركب البغلة وأخذ معه شيئا قليال من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر فما جاء عليـه الظهـر حتـى 

ن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئا وأخذ من فليبس ما يحتاج إليه وما يعلـق دخل مدينة فليبس فنزل ع
بــه علــى بغلتــه ثــم اســتقبل البــر فمــا جــاء عليــه الظهــر بعــد يــومين حتــى دخــل مدينــة القــدس فنــزل عــن بغلتــه 
 واســتراح وأراح بغلتــه وأخــرج شــيئا أكلــه ثــم وضــع الخــرج تحــت رأســه وفــرش البســاط ونــام فــي مكــان والغــيظ

غالب عليه، ثم أنه بات في ذلك المكان. فلما أصبح الصباح ركب وصار يسوق البغلة إلى أن وصـل إلـى 
مدينــة حلــب فنــزل فــي بعــض الخانــات وأقــام ثالثــة أيــام حتــى اســتراح وأراح البغلــة وشــم الهــواء ثــم عــزم علــى 

إلـى مدينـة البصـرة لـيال السفر وركب بغلته وخرج مسافرا وال يدري أين يـذهب ولـم يـزل سـائرا إلـى أن وصـل 
ولــم يشــعر بــذلك حتــى نــزل فــي الخــان وأنــزل الخــرج عــن البغلــة وفــرش الســجادة وأودع البغلــة بعــدتها عنــد 
البــواب وأمــره أن يســيرها فأخــذها وســيرها فــاتفق أن وزيــر البصــرة كــان جــالس فــي شــباك قصــره فنظــر إلــى 

ن الـوزراء أو ملـك مـن الملـوك، فتأمـل فـي ذلـك البغلة ونظر ما عليها من العدة المثمنة فظنهـا بغلـة وزيـر مـ
وحار عقله وقال لبعض غلمانه ائتني بهذا البواب. فذهب الغالم إلى الوزير فتقدم البواب وقبل األرض بين 
يديه وكان الوزير شيخا كبيرا، فقـال للبـواب مـن صـاحب هـذه البغلـة ومـا صـفاته، فقـال البـواب يـا سـيدي إن 

ظريف الشمائل من أوالد التجار عليه هيبة ووقار. فلما سـمع الـوزير كـالم  صاحب هذه البغلة شاب صغير
البواب قام على قدميه وركب وسار إلى الخان، ودخـل علـى الشـاب فلمـا رأى نـور الـدين الـوزير قادمـا عليـه 
قام والقاه واحتضنه ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحـب بـه وأجلسـه عنـده، وقـال لـه يـا ولـدي مـن 
أيــن أقبلــت ومــاذا تريــد. فقــال نــور الــدين يــا مــوالي إنــي قــدمت مــن مدينــة مصــر، وكــان أبــي وزيــرا فيهــا وقــد 
انتقل إلى رحمة اهللا وأخبره بما جـرى مـن المبتـدأ إلـى المنتهـى ثـم قـال وعزمـت علـى نفسـي أن ال أعـود أبـدا 

ال تطــاوع الــنفس فترميــك فــي حتــى أنظــر جميــع المــدن والبلــدان، فلمــا ســمع الــوزير كالمــه قــال لــه يــا ولــدي 
الهــالك، فــإن البلــدان خــراب وأنــا أخــاف عليــك مــن عواقــب الزمــان. ثــم إنــه أمــر بوضــع الخــرج عــن البغلــة 
والبساط والسـجادة، وأخـذ نـور الـدين معـه إلـى بيتـه وأنزلـه فـي مكـان ظريـف وأكرمـه وأحسـن إليـه وأحبـه حبـا 

ن لـي ولـد ذكـر وقـد رزقنـي اهللا بنتـا تقاربـك فـي الحسـن شديدا وقال له يا ولـدي أنـا بقيـت رجـال كبيـرا ولـم يكـ
ومنعت عنها خطابا كثيرة وقد وقع حبك في قلبي، فهل لك أن تأخذ إبنتي جارية لخدمتك وتكـون لهـا بعـال. 
فــإن كنــت تقبــل ذلــك أطلــع إلــى ســلطان البصــرة وأقــول لــه أنــه ولــد أخــي وأوصــلك إليــه، حتــى أجعلــك وزيــرا 



ي صرت رجال كبيرا. فلما سمع نور الدين كـالم وزيـر البصـرة أطـرق برأسـه ثـم قـال مكاني وألزم أنا بيتي فإن
سمعا وطاعة، ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعامـا وأن يزينـوا قاعـة الجلـوس الكبـرة المعـدة 

لهـم أنـه لحضور أكابر األمراء، ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا بين يديه وقال 
كان لي أخ وزير بالديار المصـرية ورزقـه اهللا ولـدين وأنـا كمـا تعلمـون رزقنـي اهللا بنتـا، وكـان أخـي أوصـاني 
أن أزوج بنتــي ألحــد أوالده فأجبتــه إلــى ذلــك فلمــا اســتحقت الــزواج أرســل إلــي أحــد أوالده وهــو هــذا الشــاب 

عنـدي. فقـالوا: نعـم مـا قلـت، ثـم شـربوا الحاضر، فلما جائني أحببت أن أكتـب كتابـه علـى بنتـي ويـدخل بهـا 
الســكر ورشــوا مــاء الــورود وانصــرفوا وأمــا الــوزير فإنــه أمــر غلمانــه أن يأخــذوا نــور الــدين ويــدخلوا بــه الحمــام 
وأعماه الوزير بدلـة مـن خـاص ملبوسـه وأرسـل إليـه الفـوط والطاسـات ومجـامر البخـور ومـا يحتـاج إليـه فلمـا 

كالبدر ليلة تمامه، ثـم ركـب بغلتـه ودخـل علـى الـوزير فقبـل يـده، ورحـب خرج من الحمام لبس البدلة فصار 
  الوزير وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والعشرون 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الـوزير قـام لـه ورحـب بـه وقـال لـه: قـم وأدخـل هـذه الليلـة علـى زوجتـك  

ى السلطان، وأرجوا لك من اهللا كل خير فقام نور الدين ودخل على زوجته بنت الـوزير وفي غد أطلع بك إل
هذا ما كان من أمر نور الدين وأما ما كان من أمر أخيه فإنه غاب مع السـلطان مـدة فـي السـفر، ثـم رجـع 

وقـال أنـا فلم يجد أخاه فسأل عنه الخدم، فقالوا له مـن يـوم سـافرت مـع السـلطان ركـب بغلتـه بعـدة الموكـب، 
متوجـــه إلـــى جهـــة القيلوبيـــة فأغيـــب يومـــا أو يـــومين فـــإن صـــدري ضـــاق وال يتبعنـــي، مـــنكم أحـــد. ومـــن يـــوم 
خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا فتشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غما شـديدا لفقـده 

لسـلطان فلعلـه تغيـر خـاطره وقال في نفسه ما سبب ذلك إال أني أغلظت عليه في الحـديث ليلـة سـفري مـع ا
وخرج مسافرا فال بد أن أرسـل خلفـه ثـم طلـع وأعلـم السـلطان بـذلك فكتـب بطاقـات وأرسـل بهـا إلـى نوابـه فـي 
جميــع الــبالد ونــور الــدين قطــع بــالدا بعيــدة فــي مــدة غيــاب أخيــه مــع الســلطان فــذهبت الرســل بالمكاتيــب ثــم 

يه، وقال لقد أغظـت بكالمـي مـن جهـة زواج األوالد عادوا ولم يقفوا له على خبر ويئس شمس الدين من أخ
فليت ذلك لم يكن وما حصل ذلك إال من قلة عقلي وعدم تدبيري. ثم بعد مـدة يسـيرة خطـب بنـت رجـل مـن 
تجـار مصــر وكتـب كتابــه عليهـا ودخــل بهــا وقـد اتفــق أن ليلـة دخــول شــمس الـدين، علــى زوجتـه كانــت ليلــة 

البصــرة وذلــك بــإرادة اهللا تعــالى حتــى ينفــذ حكمــه فــي خلقــه وكــان دخــول نــور الــدين علــى زوجتــه بنــت وزيــر 
األمر كما قااله فاتفق أن الـزوجتين حملتـا منهمـا وقـد وضـعت زوجـة شـمس الـدين وزيـر مصـر بنتـا ال يـرى 
فـــي مصـــر أحســـن منهـــا، ووضـــعت زوجـــة نـــور الـــدين، ولـــدا ذكـــرا ال يـــرى فـــي زمانـــه أحســـن منـــه كمـــا قـــال 

 الشاعر: 

  عن كأسه المألى وعن أبريقه  يم بـريقـهومهفهف يغني الند

 وريقـه من مقلتيه ووجنتـيه  فعل المدام ولونها ومذاقـهـا



فسموه حسنا وفي سابع والدته صنعوا الوالئم وعملوا أسمطة ال تصلح إال ألوالد الملوك ثـم أن وزيـر البصـرة 
بـين يديـه وكـان نـور الـدين فصـيح  أخذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان فلما صار قدامه قبـل األرض

  اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وٕاحسان فأنشد قول الشاعر: 
 وسطا فمهد سائر اآلفـاق  هذا الذي عم األنام بعدلـه

 لكنهن قـالئد األعـنـاق  أشكر صنائعه فلسن صنائعا

 لكنهن مفـاتـح األزرق  وأنتم أنامله فلسن أنـامـال

ور الــدين علــى مــا قــال وقــال لــوزيره مــن هــذا الشــاب فحكــى لــه الــوزير قصــته مــن فألزمهــا الســلطان وشــكر نــ
أولها إلى آخرها وقال له هذا إبن أخي فقال وكيف يكون إبن أخيـك ولـم نسـمع بـه، فقـال يـا موالنـا السـلطان 
 إنــه كــان لــي أخ وزيــر بالــديار المصــرية وقــد مــات وخلــف ولــدين، فــالكبير جلــس فــي مرتبــة والــده وزيــرا وهــذا

الصــغير جــاء عنــدي وحلــف أنــي ال أزوج إبنتــي إال لــه، فلمــا جــاء زوجتــه بهــا وهــو شــاب وأنــا صــرت شــيخا 
كبيــرا وقــل ســمعي وعجــز تــدبيري والقصــد مــن موالنــا الســلطان أن يجعلــه فــي مرتبتــي، فإنــه إبــن أخــي وزوج 

رأي الــوزير بمــا  إبنتـي وهــو أهــل للــوزارة ألنــه صــاحب رأي وتــدبير. فنظــر الســلطان إليــه فأعجبــه، واستحســن
أشار عليه من تقديمه في رتبة الوزراء فأنعم عليه بها، وأمر له بخلعة عظيمة، وزاد لـه الجوامـك والجرايـات 
إلـــى أن إتســـع عليـــه الحـــال وســـار لـــه مراكـــب تســـافر مـــن تحـــت يـــده بالمتـــاجر وغيرهـــا وعمـــر أمالكـــا كثيـــرة 

وفي الــوزير الكبيــر والــد زوجــة نــور الــدين، ودواليــب وبســاتين إلــى أن بلــغ عمــر ولــده حســن أربــع ســنين، فتــ
فأخرجه خرجة عظيمة وأوراه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده فلما بلغ أشده أحضر له فقيها يقرئـه 
في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فأقرأه وعلمه فوائد في العلم بعد أن حفظ القـرآن فـي مـدة سـنوات ومـا 

  حسنا واعتداال كما قال الشاعر: زال حسن يزداد جماال و 
  فالشمس تشرق من شقائق خده  قمر تكامل في المحاسن وانتهى

 حسن البرية كلها من عـنـده  ملك الجمال بأسره فكـأنـمـا

وقد رباه الفقيه في قصـر أبيـه ومـن حـين نشـأته لـم يخـرج مـن قصـر الـوزارة إلـى أن أخـذه والـده الـوزير نـور  
م وألبســه بدلــة مــن أفخــر ملبوســه وأركبــه بغلــة مــن خيــار بغالــه وطلــع بــه إلــى الســلطان الــدين يومــا مــن األيــا

ودخل به عليه فنظر الملك حسـن بـدر الـدين بـن الـوزير نـور الـدين فـانبهر مـن حسـنه، وقـال ألبيـه يـا وزيـر 
بـه إلـى البد أنك تحضره معك في كل يوم فقال سمعا وطاعة ثم عاد الوزير بولده إلى منزله وما زال يطلـع 

حضــرة الســلطان فــي كــل يــوم إلــى أن بلــغ الولــد مــن العمــر خمســة عشــر عامــا ثــم ضــعف والــده الــوزير نــور 
الدين، فاحضره وقال له يا ولـدي أعلـم أن الـدنيا دار فنـاء واآلخـرة دار بقـاء وأريـد أن أوصـيك وصـايا فـافهم 

ر. ثــم إن نــور الــدين تــذكر مــا أقــول لــك وأصــغ قلبــك إليــه وصــار يوصــيه بحســن عشــرة النــاس وحســن التــدبي
أخــاه وأوطانــه وبــالده وبكــى علــى فرقــة األحبــاب، وســجت دموعــه وقــال يــا ولــدي إســمع قــولي فــإن لــي أخــا 
يسمى شمس الدين، وهو عمك ولكنه وزير بمصر قد فارقته وخرجـت علـى غيـر رضـاه، والقصـد أنـك تأخـذ 



يــه كــل مــا قالــه أبــوه فــأملى عليــه دوجــا مــن الــورق وتكتــب مــا أمليــه عليــك فأحضــر قرطاســا وصــار يكتــب ف
جميع ما جرى له من أوله إلى آخره وكتـب لـه تـاريخ زواجـه ودخولـه علـى بنـت الـوزير وتـاريخ وصـوله إلـى 
البصرة واجتماعه بوزيرها. وكتـب وصـية موثقـة ثـم قـال لولـده: إحفـظ هـذه الوصـية فـإن ورقتهـا فيهـا، أصـلك 

صر، واستدل على عمك وسلم عليه وأعلمه أني مـت وحسبك ونسبك فإن أصابك شئ من األمور فاقصد م
غريبــا مشــتاقا إليــه فأخــذ حســن بــدر الــدين، الرقعــة وطواهــا ولــف عليهــا خرقــة مشــمعة وخاطهــا بــين البطانــة 
والظهــارة وصــار يبكــي علــى أبيــه مــن أجــل فراقــه وهــو صــغير ومــا زال نــور الــدين يوصــي ولــده حســن بــدر 

بيتــه وحــزن عليــه الســلطان وجميــع األمــراء ودفنــوه ولــم يزالــوا فــي الــدين حتــى طلعــت روحــه فأقــام الحــزن فــي 
حزن مدة شهرين، وولده لم يركب ولم يطلع الـديوان ولـم يقابـل السـلطان وأقـام مكانـه بعـض الحجـاب، وولـى 
الســلطان وزيــرا مكانــه وأمــره أن يخــتم علــى أمــاكن نــور الــدين وعلــى عماراتــه وعلــى أمالكــه. فنــزل الــوزير 

لحجاب وتوجهـوا إلـى بيـت الـوزير نـور الـدين يختمـون عليـه ويقبضـون علـى ولـده حسـن الـدين الجديد وأخذ ا
ويطلعــون بــه إلــى الســلطان ليعمــل فيــه مــا يقتضــي رأيــه وكــان بــين العســكر مملــوك مــن مماليــك الــوزير نــور 
 الــدين، المتــوفي فلــم يهــن عليــه ولــد ســيده فــذهب ذلــك المملــوك إلــى حســن بــدر الــدين فوجــده مــنكس الــرأس

حزين القلب على فراق والده فأعلمه بما جرى، فقال له هل في األمر مهلة حتى أدخل فآخذ معي شيئا مـن 
الدنيا ألستعين به على الغربة فقال له المملوك أنج بنفسك فلما سمع كالم المملوك غطى رأسه بذيله وخرج 

لـوزير الجديـد إلـى بيـت الــوزير ماشـيا إلـى أن صـار خـارج المدينـة فسـمع النـاس يقولــون أن السـلطان أرسـل ا
المتوفي ليختم على ماله وأماكنه ويقبض على ولده حسـن بـدر الـدين ويطلـع بـه إليـه فيقتلـه وصـارت النـاس 
تتأسف على حسنه وجماله فلما سمع كالم الناس خرج إلى غير مقصد ولم يعلم أين يذهب. فلـم يـزل سـائرا 

لمقبرة ومشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه وأزل ذيلـه إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده فدخل ا
من فوق رأسه، فبينما هو جالس عنـد تربـة أبيـه إذ قـدم عليـه يهـودي مـن البصـرة وقـال يـا سـيدي مـالي أراك 
متغيــرا فقــال لــه إنــي كنــت نائمــا فــي هــذه الســاعة، فرأيــت أبــي يعــاتبني علــى عــدم زيــارتي قبــره فقمــت وأنــا 

يفــوت النهــار ولــم أزره، فيصــعب علــي األمــر، فقــال لــه اليهــودي يــا ســيدي إن أبــاك كــان مرعــوب وخفــت أن 
أرسل مراكب تجارة وقدم منها البعض ومرادي أن أشتري منك وثق كل مركـب قـدمت بـألف دينـار ثـم أخـرج 
 اليهودي كيسا ممتلئا من الذهب، وعد منه ألـف دينـار ودفعـه إلـى حسـن إبـن الـوزير ثـم قـال اليهـودي إكتـب

لي ورقة واختمها فأخذ حسن إبن الوزير ورقة وكتب فيها كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين إبن الوزير نور 
الدين قد باع اليهـودي فـالن جميـع وثـق كـل مركـب، وردت مـن مراكـب أبيـه المسـافرين بـألف دينـار وقـبض 

ن فيـه مـن العـز واإلقبـال الثمن على سبيل التعجيل. فأخذ اليهودي الورقة وصار حسن يبكـي ويتـذكر مـا كـا
ثــم دخــل عليــه الليــل وأدركــه النــوم فنــام عنــد قبــر أبيــه ولــم يــزل نائمــا حتــى طلــع القمــر فتــدحرجت رأســه عــن 
القبر ونام علـى ظهـره وصـار يلمـع وجهـه فـي القمـر وكانـت المقـابر عـامرة بـالجن المـؤمنين، فخرجـت جنيـة 

ماله وقالـت سـبحان اهللا مـا هـذا الشـاب إال كأنـه فنظرت وجه حسن وهو نائم فلما رأته تعجبت من حسنه وج
العـين، ثـم طـارت إلـى الجـو تطـوف علـى عادتهـا فـرأت عفريتـا طـائرا فسـلمت عليـه وسـلم عليهـا  من الحور 



فقالت له من أين أقبلت قال: من مصر فقالت له هل لك أن تروح معي، حتى تنظر إلى حسن هذا الشـاب 
ارا حتــى نــزال فــي المقبــرة فقالــت لــه هــل رأيــت فــي عمــرك مثــل هــذا فنظــر النــائم فــي المقبــرة فقــال لهــا نعــم فســ

العفريت إليه وقال سبحان من ال شبيه له ولكن يا أختي إن أردت حدثتك بما رأيت فقالـت لـه حـدثني، فقـال 
لها إني رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر وهي بنت الوزير وقد علم بها الملك فخطبها من أبيهـا شـمس 

فقال له يا موالنا السلطان أقبل عذري وارحم عبرتي فإنك تعرف أن أخي نور الـدين خـرج مـن عنـدنا  الدين.
وال نعلم أين هو، وكان شريكي في الوزارة وسبب خروجه أني جلست أتحدث معه فـي شـأن الـزواج فغضـب 

وأنـا حـالف أن مني وخرج مغضبا وحكى للملك جميع ما جرى بينهما، ثم قال للملك فكان ذلك سـببا لغيظـه 
ال أزوج بنتــي إال إلبــن أخــي مــن يــوم ولــدتها أمهــا وذلــك نحــو ثمــان عشــرة ســنة ومــن مــدة قريبــة ســمعت أن 
أخـي تــزوج بنــت وزيــر البصـرة وجــاء منهــا بولــد وأنـا ال أزوج بنتــي إال لــه كرامــة، ألخـي ثــم إنــي أرخــت وقــت 

ثير. فلما سمع السلطان كـالم الـوزير زواجي وحمل زوجتي وولدة هذه البنت وهي باسم ابن عمها والبنات ك
غضــب غضــبا شــديدا، وقــال لــه كيــف يخطــب مثلــي مــن مثلــك بنتــا فتمنعهــا منــه وتحــتج بحجــة بــاردة وحيــاة 

  رأسي ال أزوجها إال ألقل مني برغم أنفك وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية والعشرون 
لسعيد أن الجني لما حكي للجنيـة حكايـة بنـت وزيـر مصـر وأن الملـك قـد أقسـم أن قالت بلغني أيها الملك ا 

يزوجهــا رغــم أنــف أبيهــا، بأقــل منــه وكــان عنــد الملــك ســائس أحــدب بحدبــة مــن قــدام وحدبــة مــن وراء فــأمر 
السـلطان بإحضــاره وكتـب كتابــه علــى بنـت الــوزير بالنهــار وأمـر أن يــدخل عليهـا فــي هــذه الليلـة، ويعمــل لــه 

ا وقــد تركــه وهــو بــين مماليــك الســلطان، وهــم حولــه فــي أيــديهم الشــموع موقــدة يضــحكون ويســخرون منــه زفافـ
علــى بــاب الحمــام، وأمــا بنــت الــوزير فإنهــا جالســة تبكــي بــين المنقشــات والمواشــط وهــي أشــبه النــاس بهــذا 

فهـي أحسـن  الشاب، وقد حجروا علـى أبيهـا ومنعـوه أن يحضـرها ومـا رأيـت يـا أختـي أقـبح مـن هـذا األحـدب
من هذا الشاب. قالت له الجنية تكذب فإن هذا الشاب أحسن أهـل زمانـه، فـرد عليهـا العفريـت وقـال واهللا يـا 
أختي إن الصبية أحسن من هذا، ولكـن ال يصـلح لهـا إال هـو فإنهمـا مثـل بعضـهما ولعلهمـا إخـوان أو أوالد 

حتــه ونــروح بــه إلــى الصــبية التــي تقــول عــم فيــا خســارتها مــع هــذا األحــدب، فقالــت لــه يــا أخــي دعنــا نــدخل ت
عليها وننظر أيهما أحسن، فقال العفريت سمعا وطاعة هذا كالم صواب وليس هناك أحسن مـن هـذا الـرأي 
الذي إخترتيه فأنا أحمله ثم إنه حملـه وطـار بـه إلـى الجـو وصـارت العفريتـة فـي كـل ركابـه تحاذيـه، إلـى أن 

بهـه. فاسـتيقظ مـن النـوم فلـم يجـد نفسـه علـى قبـر أبيـه فـي نزل به في مدينة مصـر وحطـه علـى مصـطبة ون
أرض البصرة، والتفت يمينا وشماال فلـم يجـد نفسـه إال فـي مدينـة غيـر مدينـة البصـرة فـأراد أن يصـيح فغمـزه 
العفريــت وأوقــد لــه شــمعة وقــال لــه أعلــم أنــي جئــت بــك، وأنــا أريــد أن أعمــل معــك شــيئا هللا فخــذ هــذه الشــمعة 

الحمــام واخــتلط بالنــاس وال تــزال مــا شــيا معهــم حتــى تصــل إلــى قاعــة العروســة، فاســبق وامــش بهــا إلــى ذلــك 
وادخـــل القاعـــة وال تخشـــى أحـــدا وٕاذا دخلـــت فقـــف علـــى يمـــين العـــريس األحـــدب وكـــل مـــا جـــاءك المواشـــط 



والمغنيات والمنقشات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئا ذهبا فـاكبش وارم لهـم وال تتـوهم أنـك تـدخل يـدك ولـم 
ه ممتلئا بالذهب، فاعط كل من جاءك بالحفنة وال تخشـى مـن شـيء وتوكـل علـى الـذي خلقـك، فمـا هـذا تجد

بحولك وقوتك بل بحول اهللا وقوته. فلما سمع حسن بدر الدين من العفريت هذا الكالم، قال يا هل ترى أي 
األحــدب راكــب شــيء هــذه القضــية ومــا وجــه اإلحســان، ثــم مشــى وأوقــد الشــمعة، وتوجــه إلــى الحمــام فوجــد 

الفرس فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو علـى تلـك الحالـة مـع الصـورة الحسـنة، وكـان عليـه الطربـوش 
والعمامــة والفرجيــة المنســوجة بالــذهب ومــا زال ماشــيا فــي الزينــة، وكلمــا وقفــت المغنيــات النــاس ينقطــوهن، 

لمغنيـات والمواشـط فـيمأل الطـار دنـانير يضع يده في جيبه فيلقاها ممتلئا بالذهب فيكبش ويرمي في الطـار ل
فاندهشت عقول المغنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله ولم يزل على هذا الحال حتى وصـلوا إلـى بيـت 
الــوزير، فــردت الحجــاب النــاس ومنعــوهم. فقالــت المغنيــات والمواشــط واهللا ال نــدخل إال إن دخــل هــذا الشــاب 

وسة إال وهو حاضر، فعنـد ذلـك دخلـوا بـه إلـى قاعـة الفـرح وأجلسـوه معنا ألنه غمرنا بإحسانه وال نجلي العر 
برغم أنف العريس األحدب واصطفت جميع نساء األمراء والـوزراء والحجـاب صـفين وكـل مـرأة معهـا شـمعة 
كبيرة موقدة مضيئة وكلهن ملثمات وصرن صفوفا يمينا وشماال، من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي 

خـــرج منـــه العروســـة، فلمـــا نظـــر النســـاء حســـن بـــدر الـــدين ومـــا هـــو فيـــه مـــن الحســـن عنـــد المجلـــس الـــذي ت
والجمال، ووجهه يضيء كأنه هالل، مالـت جميـع النسـاء إليـه. فقالـت المغنيـات للنسـاء الحاضـرات، اعلمـوا 
أن هذا المليح ما نقطنا إال بذهب األحمر فال تقصرن في خدمته وأطعنـه فيمـا يقـول فـازدحمن النسـاء عليـه 

الشمع ونظرن إلى جماله فانبهرت عقولهن من حسنه، وصارت كل واحدة منهن تود أن تكـون فـي حضـنه ب
سنة أو شهرا، أو ساعة، ورفعن ما كان على وجـوههن مـن النقـاب وتحيـرت مـنهن األلبـاب وقلـن هنيئـا لمـن 

نيـات ضـربنا كان هذا الشاب له أو عليه ثم دعون لحسن بـدر الـدين دعـون علـى ذلـك األحـدب. ثـم إن المغ
بالدفوف وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن، وقد طيبنهـا وعطرنهـا وألبسـنها وحسـن شـعرها ونحرهـا بـالحلى 
والحلل من لباس الملوك األكاسرة ومن جملـة مـا عليهـا ثـوب منقـوش بالـذهب األحمـر وفيـه صـور الوحـوش 

أللــوف قــد حــوى كــل فــص مــن والطيــور وهــو مســبول عليهــا مــن فــوق حوائجهــا، وفــي عنقهــا عقــد يســاوي ا
الجــواهر مــا حــاز مثلــه تبــع وال قيصــر وصــارت العروســة كأنهــا البــدر إذا أقمــر فــي ليلــة أربعــة عشــر، ولمــا 

مـن خلقهـا بهيـة وأحـدق بهـا النسـاء فصـرن كـالنجوم وهـي بيـنهن كـالقمر  أقبلت كانت كأنها حورية فسبحان 
ا والنـــاس ينظـــرون إليـــه. فحضـــرت العروســـة إذا انجلـــى عنـــه الغـــيم وكـــان حســـن بـــدر الـــدين البصـــري جالســـ

وأقبلــت وتمايلــت فقــام إليهــا الســائس األحــدب، ليقبلهــا فأعرضــت عنــه وانقلبــت حتــى صــارت قــدام حســن إبــن 
عمها فضحك الناس لما رأوها مالت إلى نحو بدر الدين وحط يده في جيبه وكبش الذهب، ورمـى فـي طـار 

هذه العروسة لك فتبسم. هذا كلـه والسـائس األحـدب وحـده كأنـه المغنيات ففرحوا وقالوا كنا نشتهي أن تكون 
قرد، وكلما أوقدوا له الشمعة طفئت فبهت وصار قاعدا فـي الظـالم يمقـت فـي نفسـه وهـؤالء النـاس محـدقون 
به وتلك الشموع الموقدة بهجتها، من اعجب العجائب، يتحير من شعاعها أولوا األلباب وأما العروسة فإنهـا 

لى السماء،وقالت اللهم إجعل هذا بعلي وأرحني مـن هـذا السـائس األحـدب، وصـارت المواشـط رفعت كفيها إ



تجلي العروسة إلى آخر السبع وخلـع علـى حسـن بـدر الـدين البصـري والسـائس األحـدب وحـده. فلمـا افرغـوا 
ر الـدين من ذلك أذنوا باإلنصراف فخرج جميع من كان في الفرح من النساء واألوالد ولـم يبقـى إال حسـن بـد

والسائس األحدب، ثم إن المواشط أدخلن العروسة ليكشفن ما عليها مـن الحلـي ويهيئنهـا للعـريس فعنـد ذلـك 
تقدم السائس األحدب إلى حسن بدر الدين، وقـال لـه يـا سـيدي آنسـتنا فـي هـذه الليلـة وغمرتنـا بإحسـانك فلـم 

لبـاب فلقيـه العفريـت. فقـال لـه قـف يـا بـدر ال تقوم تروح بيتك بال مطـرود، فقـال بسـم اهللا ثـم قـام وخـرج مـن ا
الدين فإذا خرج األحدب إلى بيت للراحة، فادخل أنت واجلـس فـي المخـدع فـإذا أقبلـت العروسـة فقـل لهـا أنـا 
زوجك والملك ما عمل تلك الحيلة إال ألنه يخاف عليك من العين، وهذا الذي رأيتـه سـائس مـن سياسـنا، ثـم 

شــى بأســا مــن أحــد، فبينمــا بــدر الــدين يتحــدث مــع العفريــت وٕاذا بالســائس أقبــل عليهــا واكشــف وجههــا وال تخ
دخل بيت الراحة وقعـد علـى الكرسـي فطلـع هللا العفريـت مـن الحـوض الـذي فيـه المـاء فـي صـورة فـأر، وقـال 
زيق فقال األحدب ما جاء بك هنا فكبر الفأر، وصار كـالقط ثـم كبـر حتـى صـار كلبـا وقـال عـوه عـوه. فلمـا 

ذلك فزع وقا إلخسأ يا مشؤوم فكبر الكلب، وانتفخ حتى صار جحشا ونهق هاق هاق فـانزعج نظر السائس 
السائس وقال إلحقوني يا أهل البيت، وٕاذا بالجحش قد كبر وصـار قـدر الجاموسـة وسـد عليـه المكـان وتكلـم 

أثوابــه بكــالم إبــن آدم وقــال: ويلــك يــا أحــدب يــا أنــتن الســياس فلحــق الســائس الــبطن وقعــد علــى المالقــي ب
واشــتبكت أســنانه ببعضــها فقــال لــه العفريــت: هــل ضــاقت عليــك األرض فــال تتــزوج إال بمعشــوقتي فســكت 
السائس، فقال لـه: رد الجـواب وٕاال اسـكنتك التـراب فقـال لـه: واهللا مـالي ذنـب إال إنهـم غصـبوني ومـا عرفـت 

فريـت: اقسـم بـاهللا إن خرجـت فـي أن لها عشاقا من الجـواميس ولكـن أنـا تائـب إلـى اهللا ثـم إليـك. فقـال لـه الع
هــذا الوقــت، مــن هــذا الموضــع أو تكلمــت قبــل أن تطلــع الشــمس ألقتلنــك، فــإذا طلعــت الشــمس فــاخرج إلــى 
حــال ســـبيلك وال تعـــد إلـــى هـــذا البيـــت أبـــدا، ثـــم إن العفريـــت قـــبض علـــى الســـائس األحـــدب وقلـــب رأســـه فـــي 

تمر هنا وأنا أحرسـك إلـى طلـوع الشـمس، هـذا المالقي وجعلها إلى أسفل وجعل رجليه إلى فوق، وقال له إس
مـــا كـــان مـــن قصـــة األحـــدب وأمـــا مـــا كـــان مـــن قصـــة بـــدر الـــدين البصـــري فإنـــه خلـــى األحـــدب والعفريـــت 
يتخاصمان ودخل البيت وجلس داخل المخدع، وٕاذا بالعروس أقبلت معها العجوز. فوقفت العجوز في بـاب 

ستودعتك اهللا ثم ولت العجوز ودخلت العروسة وصدر المخدع وقالت يا أبا شهاب قم وخذ عروستك، وقد ا
المخــدع، وكــان إســمها ســت الحســن وقلبهــا مكســور وقالــت فــي قلبهــا واهللا ال أمكنــه مــن نفســي لــو طلعــت 
روحي، فلما دخلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين، فقالـت: يـا حبيبـي وٕالـى هـذا الوقـت أنـت قاعـد لقـد 

حـــدب مشـــتركان فـــي، فقـــال حســـن بـــدر الـــدين: وأي شـــيء أوصـــل قلـــت فـــي نفســـي لعلـــك أنـــت والســـائس األ
قال حسن بدر الدين: يا  ؟السائس إليك ومن أين له أن يكون شريكي فيك، فقالت: ومن زوجي أأنت أم هو

ســيدتي نحــن مــا عملنــا هــذا إال ســخرية بــه لنضــحك عليــه. فلمــا نظــرت المواشــط والمغنيــات وأهلــك حســنك 
فأكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقـد راح، فلمـا سـمعت سـت البديع خافوا علينا من العين 

الحسن من بـدر الـدين ذلـك الكـالم فرحـت وتبسـمت وضـحكت ضـحكا لطيفـا وقالـت واهللا أطفـأت نـاري فبـاهللا 
خذني عندك وضمني إلى حضنك وكانت بال لباس فكشـف ثوبهـا إلـى نحرهـا فبـان مـا قـدامها وورائهـا. فلمـا 



الـذهب الـذي كـان أخـذه  دين صفاء جسـمها تحركـت فيـه الشـهوة فقـام وحـل لباسـه ثـم حـل كـيس نظر بدر ال
من اليهودي ووضع فيه ألف دينار ولفه في سرواله وحطه تحت ذيلة الطراحة وقلع عمامتـه ووضـعها علـى 
الكرســي وبقــي بــالقميص الرفيــع وكــان القمــيص مطــرز بالــذهب، فعنــد ذلــك قامــت إليــه ســت الحســن وجذبتــه 

ليهــا وجــذبها بــدر الــدين وعانقهــا وأخــذ رجليهــا فــي وســطه ثــم ركــب المــدفع وحــرره علــى القلعــة وأطلقــه فهــدم إ
البرج فوجدها درة ما ثقبت ومطية لغيره ما ركبت، فأزال بكارتها، وتملى بشبابها ولم يزل يركب المدفع ويرد 

ه تحـت رأسـها وكـذلك األخـرى إلى غاية خمس عشرة مرة، فعلقت منـه، فلمـا فـرغ حسـن بـدر الـدين وضـع يـد
 وضعت يدها تحت رأسه ثم أنهما تعانقا وشرحا بعناقهما مضمون هذه األبيات: 

  ليس الحسود على الهوى بمساعد  زر من تحب كالم الـحـاسـد

 من عاشقين في فـراش واحـد  لم يخلق الرحمن أحسن منظـرا

 ـدمتوسدين بمعصـم وبـسـاع  متعانقين علنهما حلل الـرضـا

 فالناس تضرب في حديد بـارد  وٕاذا تألفت القلوب على الهـوى

 فهو المراد وعش بذاك الواحـد  وٕاذا صفى لك من زمانك واحـد

هذا ما كـان مـن أمـر حسـن بـدر الـدين وسـت الحسـن بنـت عمـه، وأمـا مـا كـان مـن أمـر العفريـت فإنـه قـال  
لــئال يــدركنا الصــبح فــإن الوقــت قريــب فعنــد ذلــك للعفريتــة قــومي وادخلــي تحــت الشــاب ودعينــا نوديــه مكانــه 

تقـدمت العفريتــة ودخلــت تحــت ذيلــه وهــو نــائم وأخذتــه وطــارت بــه وهــو علــى حالــه بــالقميص وهــو بــال لبــاس 
وما زالت العفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها فأذن اهللا المالئكة أن ترمي العفريت بشـهاب مـن نـار فـأحترق 

الدين في موضع ما أحرق الشـهاب العفريـت ولـم تتجـاوزه بـه خوفـا عليـه وكـان وسلمت العفريتة فانزلت بدر 
بـاألمر المقــدر ذلــك الموضــع فــي دمشـق الشــام فوضــعته العفريتــة علــى بـاب مــن أبوابهــا وطــارت. فلمــا طلــع 
النهــار وفتحــت أبــواب المدينــة خــرج النــاس فظــروا شــابا مليحــا بــالقميص والطاقيــة بــال عمامــة وال لبــاس وهــو 

اسى من السهر غرقـان فـي النـوم فلمـا رآه النـاس قـالوا يـا بخـت مـن كـان هـذا عقـده فـي هـذه الليلـة ويـا مما ق
ليتـه صــبر حتـى لــبس حوائجـه وقــال اآلخــر مسـاكين أوالد النــاس لعـل هــذا يكــون فـي هــذه السـاعة خــرج مــن 

المدينــة  المســكرة لــبعض شــغله فقــوي عليــه الســكر فتــاه عــن المكــان الــذي كــان قصــده حتــى وصــل إلــى بــاب
فوجده مغلقا فنام ههنا وقد خـاض النـاس فيـه بـالكالم وٕاذا بـالهوى هـب علـى بـدر الـدين فرفـع ذيلـه مـن فـوق 
بطنه فبان من تحته بطن وسره محققة وسيقان وأفخاد مثل البلـور فصـار النـاس يتعجبـون فانتبـه حسـن بـدر 

ا جماعـة الخيـر ومـا سـبب اجتمـاعكم الدين فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس فتعجب وقال أين أنا يـ
علي وما حكايتي معكم. فقالوا نحن رأيناك عند أذان الصبح ملقى على هذا الباب نائمـا وال نعلـم مـن أمـرك 
غيــر هــذا فــأين كنــت نائمــا هــذه الليلــة فقــال حســن بــدر الــدين واهللا يــا جماعــة إنــي كنــت نائمــا هــذه الليلــة فــي 

قــال بعضــهم أأنــت مجنــون كيــف تكــون بايتــا فــي مصــر وتصــبح مصــر فقــال واحــد هــل أنــت تأكــل حشيشــا و 
نائما في مدينة دمشق فقال لهم واهللا يا جماعة الخير لم أكذب عليكم أبدا وأنا كنت البارحة بالليل فـي ديـار 



مصر وقبل البارحة كنت بالبصرة فقال واحد هذا شيء عجيب وقال اآلخر هذا شاب مجنون وصفقوا عليـه 
اس مع بعضهم وقالوا يا خسارة شبابه واهللا ما في جنونـه خـالف ثـم إنهـم قـالوا لـه إرجـع بالكفوف وتحدث الن

لعقلك. فقال حسن بدر الدين كنت البارحة عريسا في ديار مصر فقالوا لعلك حلمت ورأيت هـذا الـذي تقـول 
اعـدا عنـدنا في المنام فتحير حسن في نفسه وقال لهـم واهللا مـا هـذا منـام وأيـن السـايس األحـدب الـذي كـان ق

والكــيس الــذهب الــذي كــان معــي وأيــن ثيــابي ولباســي، ثــم قــام ودخــل المدينــة ومشــى فــي شــوارعها وأســواقها 
فازدحمت عليـه النـاس وألفـوه فـدخل دكـان طبـاخ وكـان ذلـك الطبـاخ رجـال مسـرفا فتـاب اهللا عليـه مـن الحـرام 

ه، فلمـا نظـر الطبـاخ إلـى حسـن وفتح له دكان طبـاخ وكـانوا أهـل دمشـق كلهـم يخـافون منـه بسـبب شـدة بأسـ
بدر الدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته فقال: من أين أنت يا فتـى فـاحكي لـي حكايتـك فإنـك 
صرت عندي أعز من روحي، فحكى له ما جـرى مـن المبتـدأ إلـى المنتهـى. فقـال لـه الطبـاخ يـا سـيدي بـدر 

ي اكــتم مــا معــك حتــى يفــرج اهللا مــا بــك واقعــد الــدين أعلــم أن هــذا أمــر عجيــب وحــديث غريــب ولكــن يــا ولــد
عندي في هذا المكان وأنا مـا لـي ولـد فأتخـذك ولـدي فقـال لـه بـدر الـدين األمـر كمـا بريـد يـا عـم. فعنـد ذلـك 
نزل الطباخ إلى السوق واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة وألبسـه إياهـا وتوجـه بـه إلـى القاضـي وأشـهد علـى 

سن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ، وقعد عنده فـي الـدكان يقـبض نفسه أنه ولده، وقد اشتهر ح
الدراهم، وقد استقر أمره عند الطباخ على هذه الحالة. هذا ما كان من أمر حسـن بـدر الـدين، وأمـا مـا كـان 
مــن أمــر ســت الحســن بنــت عمــه فإنهــا لمــا طلــع الفجــر وانتهــت مــن النــوم لــم تجــد حســن بــدر الــدين قاعــدا 

فاعتقدت أنه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة وٕاذا بأبيها قد دخل عليهـا وهـو مهمـوم ممـا جـرى  عندها
له من السـلطان وكيـف غصـبه وزوج ابنتـه غصـبا ألحـد غلمانـه الـذي هـو السـايس األحـدب وقـال فـي نفسـه 
بــه ســأقتل هــذه البنــت إن مكنــت هــذا الخبيــث مــن نفســها، فمشــى إلــى أن وصــل إلــى المخــدع ووقــف علــى با

وقال: يـا سـت الحسـن فقالـت لـه نعـم يـا سـيدي، ثـم إنهـا خرجـت وهـي تتمايـل مـن الفـرح وقبلـت األرض بـين 
يديه وازداد وجهها نورًا وجماًال لعناقهـا لـذلك الغـزال، فلمـا نظرهـا أبوهـا وهـي بتلـك الحالـة قـال لهـا: يـا خبيثـة 

  هل أنت فرحانة بهذا السايس.
بسـمت وقالـت: يـا اهللا، يكفـي مـا جـرى منـك والنـاس يضـحكون علـي فلما سمعت ست الحسن كالم والدها ت 

ويعايروني بهذا السياس الذي ما يجيء فـي إصـبعي قالمـة ظفـر. إن زوجـي واهللا مـا بـت طـول عمـري ليلـة 
أحسن من ليلة البارحة التي بتها معه، فال تهزأ بي وتذكر لي ذلك األحدب فلما سـمع والـدها كالمهـا امتـزج 

ينـاه وقـال لهـا: ويلـك أي هـذا الكـالم الـذي تقولينـه، إن السـايس األحـدب قـد يـأت عنـدك بالغضب وازرقـت ع
فقالت: باهللا عليك ال تذكره لي قبحه اهللا وقبح أباه فال تكثر المزاح بذكره فما كان السايس إال مكتري بعشـرة 

ليـه المغنيـات ونقـط دنانير وأخذ أجرته وراح وجئت أنا ودخلت المخدع فنظرت زوجي قاعدًا بعدما جلتنـي ع
بالــذهب األحمــر حتــى أغنــى الفقــراء الحاضــرين وقــد بــت فــي حضــن زوجــي الخفيــف الــروح صــاحب العيــون 

  السود والحواجب المقرونة.



أيـن  ؟فلما سمع والدها هذا الكالم صار الضـياء فـي وجهـه ظالمـًا وقـال لهـا: يـا فـاجرة مـا هـذا الـذي تقولينـه
بــدي ألي شــيء تتغافــل فهــذا زوجــي الــذي أخــذ وجهــي قــد دخــل بيــت عقلــك، فقالــت لــه: يــا أبــت لقــد فتــت ك

ــدها وهــو متعجــب ودخــل بيــت الخــالء فوجــد الســايس األحــدب ورأســه  الراحــة وٕانــي قــد علقــت منــه، فقــام وال
مغروز في المالقي ورجاله مرتفعة إلى فوق فبهت فيه الـوزير وقـال: أمـا هـذا هـو األحـدب فخاطبـه فلـم يـرد 

  العفريت.عليه وظن األحدب أنه 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والعشرون 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السائس األحدب لما كلمه الوزير لم يرد عليه فصرخ عليه الـوزير وقـال 

ت مـن حـين جعلتنـي فـي له تكلم وٕاال أقطع رأسك بهـذا السـيف، لعنـد ذلـك قـال األحـدب واهللا يـا شـيخ العفاريـ
هــذا الموضــع مــا رفعــت رأســي فبــاهللا عليــك أن ترفــق بــي، فلمــا ســمع الــوزير كــالم األحــدب قــال لــه مــا تقــول 
فإني أبو العروسة وما أنا عفريت، فقال ليس عمري في يدك وال تقدر أن تأخذ روحي فرح حال سـبيلك قبـل 

بمعشـوقة الجـواميس ومعشـوقة العفاريـت فلعـن اهللا أن يأتيك الذي فعل بي هذه الفعال فـأنتم ال تزوجـوني إال 
من زوجني بها ولعن من كان السبب فـي ذلـك، فقـال لـه الـوزير قـم واخـرج مـن هـذا المكـان فقـال لـه هـل أنـا 
مجنون حتى أروح معـك بغيـر إذن العفريـت فإنـه قـال لـي إذا طلعـت الشـمس فـاخرج وروح إلـى حـال سـبيلك 

  ر أن أطلع من موضعي إال إن طلعت الشمس.فهل طلعت الشمس أو ال فإني ال اقد
فعند ذلك قال له الوزير من أتى بك إلى هذا المكان فقال إني جئت البارحة إلى هنا ألقضي حـاجتي وأزيـل 
ضرورتي فإذا بفأر طلع من وسط الماء وصاح وصار يكبر حتى بقي قدر الجاموسة وقال لي كالمًا دخـل 

زوجنـي بهـا فتقـدم إليـه الـوزير وأخرجـه مـن المرحـاض فخـرج وهـو  في أذنـي فخلنـي ورح لعنـد العروسـة ومـن
يجري ومـا صـدق أن الشـمس طلعـت وطلـع إلـى السـلطان وأخبـره بمـا اتفـق لـه مـع العفريـت وأمـا الـوزير أبـو 
العروسـة فإنــه دخـل البيــت وهـو حــائر العقـل فــي أمــر بنتـه، فقــال يـا ابنتــي اكشـفي لــي عـن خبــرك فقالــت أن 

لـى عليـه بـات عنـدي البارحـة وأزال بكـارتي وعلقـت منـه وٕان كنـت لـم تصـدقني فهـذه الظريف الذي كنت أتج
  عمامته بلفتها على الكرسي ولباسه تحت الفراش وفيه شيء ملفوف لم أعرف ما هو.

فلما سمع والدها هذا الكالم دخل المخـدع فوجـد عمامـة حسـن بـدر الـدين ابـن أخيـه، ففـي الحـال أخـذها فـي 
عمامـة وزراء إال أنهـا موصـلية، ثـم نظـر إلـى الحـرز مخـيط فـي طربوشـه فأخـذه وفتقـه يده وقلبها وقـال هـذه 

وأخــذ اللبــاس فوجــد الكــيس الــذي فيــه ألــف دينــار ففتحــه فوجــد فيــه ورقــة فقرأهــا فوجــه مبايعــة اليهــودي واســم 
 حسن بدر الدين بن نور الدين البصري ووجد األلف دينار فلما قرأ شـمس الـدين الورقـة صـرخ صـرخة وخـر

مغشيًا عليه فلما أفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال ال إله إال اهللا القادر على كل شيء وقال: يا بنـت 
هــل تعــرفين مــن الــذي أخــذ وجهــك قالــت ال قــال إنــه ابــن أخــي وهــو ابــن عمــك وهــذه األلــف دينــار مهــرك 



رقة مكتوبًا عليـه بخـط فسبحان اهللا فليت شعري كيف اتفقت هذه القضية، ثم فتح الحرز المخيط فوجد فيه و 
  أخيه نور الدين المصري أبي حسن بدر الدين فلما نظر خط أخيه أنشد هذين البيتين: 

  وأسكب في مواطنهم دموعي  أرى آثارهم فأذوب شـوقـا

 يمن علي يومًا بالـرجـوع  وأسأل من بفرقتهم رمـانـي

ر البصـرة وتـاريخ دخولـه بهـا وتـاريخ عمـره فلما فرغ من الشعر قرأ الحـرز فوجـد فيـه تـاريخ زواجـه بنـت وزيـ 
إلى حين وفاته وتاريخ والدة ولده حسن بدر الدين فتعجب واهتز من الطرب وقابل ما جرى ألخيه علـى مـا 
جرى له فوجده سواء بسواء وزواجه وزواج اآلخر موافقين تاريخيًا ودخولهما بزوجتيهمـا متوافقـًا ووالدة حسـن 

ابنته سـت الحسـن متـوافقين فأخـذ الـورقتين وطلـع بهمـا إلـى السـلطان وأعلمـه بمـا بدر الدين ابن أخيه ووالدة 
جرى من أول األمر إلى آخره فتعجب الملك وأمر أن يؤرخ هـذا األمـر فـي الحـال ثـم أقـام الـوزير ينظـر ابـن 

  أخيه فما وقع له على خبر فقال واهللا ألعملن عمًال ما سبقني إليه أحد.
  ت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكت

 

  في الليلة الرابعة والعشرون 
قالـــت بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الـــوزير أخـــذ دواة وقلمـــًا وكتـــب أمتعـــة وأن الخشـــخانة فـــي موضـــع كـــذا 
والســتارة الفالنيــة فــي موضــع كــذا وكتــب جميــع مــا فــي البيــت، ثــم طــوى الكتــاب وأمــر بخــزن جميــع األمتعــة 

معه الفرجية والكيس وحفظهما عنده وأما بنت الوزير فإنها لما كملت أشـهرها  وأخذ العمامة والطربوش وأخذ
ولدت ولذا مثـل القمـر يشـبه والـده مـن الحسـن والكمـال والبهـاء والجمـال فقطعـوا سـرته وكحلـوا مقلتـه وسـلموه 
ه إلى المرضعات وسموه عجيبًا فصار يومه بشهر وشهره بسنة، فلمـا مـر عليـه سـبع سـنين أعطـاه جـده لفقيـ

ووصاه أن يربيه ويحسن تربيته فأقام في المكتب أربع سنوات فصار يقاتل أهل المكتب ويسـبهم ويقـول لهـم 
  من منكم مثلي أنا ابن وزير مصر فقام األوالد واجتمعوا يشكون إلى العريف ما قاسوه من عجيب.

تـب وذلـك أنـه إذا جـاء غـدًا فقال لهم العريف أنا أعلمكم شيئًا تقولونه له لما يجيء فيتوب عن المجيء للمك
فاقعدوا حوله وقولوا لبعضكم: واهللا ما يلعب معنا هذه اللعبة إال من يقول لنا على اسـم أمـه واسـم أبيـه ومـن 
لم يعرف اسم أمه واسم أبيـه فهـو ابـن حـرام فـال يلعـب معنـا. فلمـا أصـبح الصـباح أتـوا إلـى المكتـب وحضـر 

بــة ولكــن مــا يلعــب إال مــن يقــول لنــا عــن اســم أمــه واســم أبيــه عجيــب فــاختلط بــاألوالد وقــالوا نحــن نلعــب لع
واتفقــوا علــى ذلــك، فقــال واحــد مــنهم اســمي ماجــدي وأمــي علــوي وأبــي عــز الــدين، وقــال اآلخــر مثــل قولــه 
واآلخر كذلك إلى أن جاء الدور إلى عجيب فقال: أنا اسـمي عجيـب وأمـي سـت الحسـن وأبـي شـمس الـدين 

  إن الوزير ما هو أبوك فقال عجيب الوزير أبي حقيقة. والوزير بمصر فقالوا له واهللا
فعند ذلك ضحكت عليه األوالد وصفقوا عليه وقالوا أنت ما تعرف لك أبًا فقم مـن عنـدنا فـال يلعـب معنـا إال 
مــن يعــرف اســم أبيــه. وفــي الحــال تفــرق األوالد مــن حولــه وتضــاحكوا عليــه فضــاق صــدره وأنخنــق بالبكــاء. 

تقد أن أباك جدك الوزير أبو أمك ست الحسن، إن أباك ما تعرفه أنـت وال نحـن ألن فقال له العريف هل تع



السلطان زوجها للسائس األحدب وجاءت الجن فنـاموا عنـدها فـإن لـم تعـرف لـك أبـا يجعلونـك بيـنهم ولـد زنـا 
رجع أال تــرى أن ابــن البــائع يعــرف أبــاه، فــوزير مصــر إنمــا هــو جــدك وأمــا أبــوك فــال نعرفــه نحــن وال أنــت فــا

  لعقلك.
فلما سمع ذلك الكالم قـام مـن سـاعته ودخـل علـى والدتـه سـت الحسـن وصـار يشـكو هـال وهـو يبكـي ومنعـه 
البكــاء مــن الكــالم، فلمــا ســمعت أمــه كالمــه وبكــاءه التهــب قلبهــا عليــه وقالــت لــه: يــا ولــدي مــا الــذي أبكــاك 

دتي مـن هـو أبـي قلـت لـه أبـوك فاحكي لي قصتك فحكى لها ما سمعه من األوالد ومن العريـف وقـال يـا والـ
وزير مصر فقال لها ليس هو أبي فال تكـذبي علـي فـإن الـوزير أبـوك أنـت ال أبـي أنـا. مـن هـو أبـي فـإن لـم 
تخبريني بالصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر. فلمـا سـمعت والدتـه ذكـر أبيـه بكـت لـذكر ولـد عمهـا وتـذكرت 

  وكذلك ولدها وٕاذا بالوزير دخل. محاسن حسن بدر الدين البصري وما جرى لها معه وصرخت
فما نظر إلى بكائها احتر قلبه وقال ما يبكيكما فأخبرتها بما اتفق لولـدها مـع صـغار المكتـب فبكـى اآلخـر  

ثــم تــذكر أخــاه ومــا اتفــق لــه معــه ومــا اتفــق البنتــه ولــم يعلــم بمــا فــي بــاطن األمــر. ثــم قــام الــوزير فــي الحــال 
ى الملـــك وأخبـــره بالقصـــة وطلـــب منـــه اإلذن بالســـفر إلـــى الشـــرق ومشـــى حتـــى طلـــع إلـــى الـــديوان ودخـــل علـــ

ليقصد مدينة البصرة ويسأل عن ابن أخيه، وطلب من السـلطان أن يكتـب لـه مراسـيم لسـائر الـبالد إذا وجـد 
ــاليم  ابــن أخيــه فــي أي موضــع يأخــذه، ثــم بكــى بــين يــدي الســلطان فــرق لــه قلبــه وكتــب مراســيم لســائر األق

عا للسلطان وودعه ونزل في الحال وتجهز في الحـال وأخـذ مـا يحتـاج إليـه وأخـذ ابنتـه والبالد ففرح بذلك ود
وولــدها عجيبــًا وســافر أول يــوم وثــاني يــوم وثالــث يــوم حتــى وصــل إلــى مدينــة دمشــق فوجــدها ذات أشــجار 

 وأنهار كما قال الشاعر: 

 حلف الزمان بمثلها ال يغلـط  من بعد يوم في دمشق وليلتـي

  ومن الصباح عليه فرع أشمط  ليل في غفـالنـهبتنا وجنح ال

 در يصافحه النسيم فيسـقـط  والظل في تلك الغصون كأنـه

 ينـقـط والريح تكتب والغمام  والطير يقرأ والغدير صحـيفة

فنزل الوزير من ميدان الحصباء ونصب خيامه وقال لغلمانه نأخذ الراحة هنا يومين فـدخل الغلمـان المدينـة 
وائجهم. هذا يبيع وهاذ يشتري وهـذا يـدخل الحمـام وهـذا يـدخل جـامع بنـي أميـة الـذي مـا فـي الـدنيا لقضاء ح

مثله ودخل المدينة عجيب هـو وخادمـه يتفرجـان والخـادم ينشـي خلـف عجيـب وفـي يـده سـوط لـو ضـرب بـه 
ال وخــيم جمــًال لســقط ولــم يثــر. فلمــا نظــر أهــل دمشــق إلــى عجيــب وقــده واعتدالــه وبهائــه وكمالــه بــديع الجمــ

الدالل الطف من نسيم الشمال وأحلى للظمآن من الماء الـزالل وألـذ مـن العافيـة لصـاحب االعـتالل فلمـا رآه 
أهل دمشق تبعوه وصارت الخلق تجري وراءه تتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظرونه إلى أن 

فيــه الطبــاخ الــذي اعتــرف عنــد  وقــف عجيــب بــاألمر المقــدر علــى دكــان أبيــه حســن بــدر الــدين الــذي أجلســه
  القضاة والشهود أنه ولده.



فلما وقف عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدام، فنظر حسن بدر الـدين إلـى ولـده فأعجبـه حـين وجـده 
في غابة الحسن فحن إليه فؤاده وتعلـق بـه قلبـه وكـان قـد طـبخ حـب رمـان مخلـي بلـوز وسـكر، فـأكلوا سـواء 

ين أنستمونا كلوا هنيئًا مريئًا ثم أن عجيب قال لوالده أقعـد كـل معنـا لعـل اهللا يجمعنـا فقال لهم حسن بدر الد
بمن نريد فقال عجيب نعم يا عم حرق قلبـي بفـراق األحبـاب والحبيـب الـذي فـارقني هـو والـدي، وقـد خرجـت 

كائـه وتـذكر أنا وجدي نطوف عليـه الـبالد فواحسـرتاه علـى جمـع شـملي بـه وبكـى بكـاء شـديدًا، وبكـا والـده لب
  فرقة األحباب وبعده عن والده ووالدته فحن له الخادم، وأكلوا جميعًا إلى أن اكتفوا.

ثم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين فأحس أن روحه فارقت جسده وراحت معهم فمـا قـدر أن 
حتـى لحقهـم قبـل أن  يصير عنهم لحظة واحدة، فقفل الدكان وتبعهم وهو ال يعلم أنـه ولـده وأسـرع فـي مشـيه

يخرجــوا مــن البــاب الكبيــر فالتفــت الطواشــي وقــال لــه مالــك يــا طبــاخ فقــال حســن بــدر الــدين لمــا نــزلتم مــن 
عندي كان روحي خرجـت مـن جسـمي ولـي حاجـة فـي المدينـة خـارج البـاب فـأردت أن أرافقكـم حتـى أقضـي 

ينــا مكرمــة وهــاهو تابعنــا حــاجتي وأرجــع فغضــب الطواشــي وقــال لعجيــب أن هــذه أكلــة مشــؤومة وصــارت عل
مــن موضــع إلــى موضــع فالتفــت عجيــب فــرأى الطبــاخ فاغتــاظ واحمــر وجهــه وقــال للخــادم دعــه يمشــي فــي 
طريـق المســلمين فـإذا خرجنــا إلــى خيامنـا وخــرج معنــا وعرفنـا أنــه يتبعنـا نطــرده فــأطرق رأسـه ومشــى والخــادم 

  ن الخيام فالتفوا ورأوه خلفهم.وراءه فتبعهم حسن بدر الدين إلى ميدان الحصباء وقد قربوا م
فغضـــب عجيـــب وخـــاف مـــن الطواشـــي أن يخبـــر جـــده فـــامتزج بالغضـــب مخافـــة أن يقولـــوا أنـــه دخـــل دكـــان 
الطباخ وأن الطباخ منعه فالتفت حتى صار عيناه في عين أبيه وقد بقي جسدًا بال روح ورأى عجيب عينـه 

حجـرًا وضـرب بـه والـده فوقـع الحجـر علـى جبينـه كأنها عين خـائن، وربمـا كـان ولـد زنـا فـازداد غضـبًا فأخـذ 
فبطحه فوقع حسن بدر الدين مغشيًا عليه وسال الدم على وجهه وسار عجيب هو والخادم إلى الخيـام وأمـا 
حسن بـدر الـدين فإنـه لمـا أفـاق مسـح دمـه وقطـع قطعـة مـن عمامتـه وعصـب بهـا رأسـه والم نفسـه وقـال أنـا 

حتــى ظــن أنــي خــائن ثــم رجــع إلــى الــدكان واشــتغل ببيــع طعامــه ظلمــت الصــبي حيــث غلقــت دكــاني وتبعتــه 
  وصار مشتاقًا إلى والدته التي في البصرة ويبكي عليها، وأنشد هذين البيتين: 

  فلست فيه ترى يا صاح إنصافا  ال تسأل الدهر إنصافًا لتظلمـه

 ال بد من كدر فيه وٕان صافي  خذ ما تيسر وأزوالهم نـاحـية

الدين استمر مشتغًال يبيع طعامه وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق ثالثة أيـام ثـم رحـل ثم أن حسن بدر 
متوجهًا إلى حمص فدخلها ثم رحل عنها وصار يفتش في طريقـه أينمـا حـل وجهـه فـي سـيره إلـى أن وصـل 

نـزل دخـل إلـى إلى ماردين، والموصل وديار بكر ولم يزل سائرًا إلى مدينة البصرة فدخلها فلما استقر بـه الم
سلطانها واجتمع به فاحترمه وأكرم منزله وسأله عن سبب مجيئه فـأخبره بقصـته وأن أخـاه الـوزير علـي نـور 
الدين، فترحم عليه السلطان وقال ايها الصاحب إنه كان وزيري وكنت أحبه كثيرًا وقد مات مـن مـدة خمسـة 

  أن أمه عندنا ألنها بنت وزيري الكبير.عشر عامًا وخلف ولدًا وقد فقدناه ولم نطلع له على خبر غير 



فلما سـمع الـوزير شـمس الـدين مـن الملـك أن أم ابـن أخيـه طيبـة فـرح وقـال يـا ملـك إنـي أريـد أن أجتمـع بهـا 
فإذن له في الحال، ثم أنـه صـار يمشـي إلـى أن وصـل إلـى قاعـة زوجـة أخيـه أم حسـن بـدر الـدين البصـري 

والنحيـب بالليـل والنهـار، فلمـا طالـت عليهـا المـدة عملـت لولـدها  وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء
قبرًا مـن الرخـام فـي وسـط القاعـة وصـارت تبكـي عليـه لـيًال ونهـارًا، وال تنـام إال عنـد ذلـك القبـر، فلمـا وصـل 

 إلى مسكنها سمع حسها فوقف خلف الباب فسمعها تنشد على القبر هذين البيتين: 

 وهل تغير ذاك المنظر النضـر  ـهباهللا يا قبر هل زالت محاسـن

  فكيف يجمع فيك الغصن والقمر  يا قبر ال أنت بستان وال فـلـك

فبينما هي كذلك وٕاذا بالوزير شمس الدين، قد دخل عليها وسلم عليهـا وأعلمهـا أنـه أخـو زوجهـا وقـد أخبرهـا 
لــة كاملــة، ثــم طلــع عليــه بمــا جــرى، وكشــف لهــا عــن القصــة وأن ابنهــا حســن بــدر الــدين، بــات عنــد ابنتــه لي

الصـباح وقـال لهـا إن ابنتـي حملـت مــن ولـدك وولـدت ولـدًا وهـو معـي وٕانــه ولـدك وولـد ولـدك مـن أبـي، فلمــا 
ســـمعت خبـــر ولـــدها وأنـــه حـــي ورأت أخـــا زوجهـــا قامـــت إليـــه ووقعـــت علـــى قدميـــه وقبلتهمـــا وأنشـــدت هـــذين 

  البيتين: 
  فلقد أتى بأطايب المسموع  هللا در مبشري بقدومـهـم

 قلبًا تقطع ساعة التـوديع  لو كان يقنع بالخليع وهبته

ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدتـه واعتنقتـه وبكـت فقـال لهـا شـمس الـدين 
مــا هــذا وقــت بكــاء بــل هــذا وقــت تجهــزك للســفر معنــا إلــى ديــار مصــر عســى اهللا أن يجمــع شــملنا وشــملك 

وطاعــة، ثــم قامــت مــن وقتهــا وجمعــت جميــع أمتعتهــا وذخائرهــا وجواريهــا  بولــدك ابــن أخــي، فقالــت ســمعاً 
وتجهــزت فــي الحــال ثــم طلــع الــوزير شــمس الــدين إلــى ســلطان البصــرة وودعــه فبعــث معــه هــدايا وتحفــًا إلــى 
ســلطان مصــر وســافر مــن وقتــه هــو وزوجــة أخيــه ولــم يــزل ســائرًا حتــى وصــل إلــى مدينــة دمشــق فنــزل علــى 

، وقال لمن معه إننا نقيم بدمشق جمعة إلى أن نشتري للسـلطان هـدايًا وتحفـًا ثـم قـال القانون وضرب الخيام
عجيب للطواشي يا غالم إني اشتقت إلى الفرجـة فقـم بنـا ننـزل إلـى سـوق دمشـق ونعتبـر أحوالهـا وننظـر مـا 

  جرى لذاك الطباخ الذي كنا أكلنا طعامه وشججنا رأسه مع أنه قد كان أحسن إلينا ونحن أسأناه.
فقال الطواشي سمعًا وطاعة ثم إن عجيبًا أخرج من الخيام هو والطواشـي وحركتـه القرابـة إلـى التوجـه لوالـده 
ودخــل مدينــة دمشــق ومــا زاال إلــى أن وصــال إلــى دكــان الطبــاخ فوجــداه واقفــًا فــي الــدكان وكــان ذلــك قبــل 

يــه قلبــه ونظــر إلــى أثــر العصــر وقــد وافــق األمــر أنــه طــبخ حــب رمــان فلمــا قربــا منــه ونظــره عجيــب حــن غل
الضـربة بـالحجر فـي جبينـه، فقـال: السـالم عليـك يـا هــذا اعلـم أن خـاطري عنـدك فلمـا نظـر إليـه حسـن بــدر 
الدين تعلقت أحشاؤه به وخفق فؤاده غليه وأطرق برأسه إلى األرض وأراد أن يدير لسـانه فـي فمـه، فمـا قـدر 

  د هذه األبيات: على ذلك، ثم رفع رأسه إلى ولده خاضعًا متدلًال وأنش
 ذهلت فلم أملك لسانًا وال طرفـا  تمنيت من أهوى فلـمـا رأيتـه



  وحاولت إخفاء الذي بي فلم يخف  وأطرقت إجالًال لـه ومـهـابة

 حرفا فلما اجتمعنا ما وجدت وال  وكنت معدًا للعتاب صـحـائفـاً 

أيهـا الغـالم إال حـن قلبـي إليـك ومـا كنـت  ثم قال لهما اجبرا قلبي وكال مـن طعـامي فـو اهللا مـا نظـرت إليـك 
تبعتك إال وأنا بغير عقل. فقـال عجيـب واهللا إنـك محـب لنـا ونحـن أكلنـا عنـدك لقمـة فالزمتنـا عقبهـا، وأردت 
أن تهتكنا ونحن ال نأكل لك أكًال إال بشرط أن تحلف أنك ال تخـرج وراءنـا وال تتبعنـا وٕاال ال نعـود إليـك مـن 

فــي هــذه المدينــة جمعــة حتــى يأخــذ جــدي هــدايا للملــك فقــال بــدر الــدين لكــم علــي  وقتنــا هــذا، فــنحن مقيمــون
ذلك، فدخل عجيب هو والخادم في الدكان فقدم لهمـا زبديـة ممتلئـة حـب رمـان، فقـال عجيـب كـل معنـا لعـل 
اهللا يفــرج عنــا ففــرح حســن بــدر الــدين وأكــل معهــم حتــى امــتألت بطونهمــا وشــبعا علــى خــالف عادتهمــا، ثــم 

أسرعا في مشيهما حتى وصال إلى خيامهمـا ودخـل عجيـب علـى جدتـه أم والـده حسـن بـدر الـدين، انصرفا و 
 فقبلته وتذكرت حسن بدر الدين فتنهدت وبكت ثم أنها أنشدت هذين البيتين: 

  ما كان لي في حياتي بعدكم طمع  لو لم أرى بأن الشمل يجـتـمـع

 مطلـع سرارواهللا ربي على األ  أقسمت ما في فؤادي غير حبكـم

ثم قالت لعجيب يا ولدي أين كنت، قال في مدينـة دمشـق فعنـد ذلـك قامـت وقـدمت لـه زبديـة لعـام مـن حـب 
الرمان وكان قليل الحالوة وقالت للخادم اقعد مع سيدك فقال الخادم في نفسـه واهللا مـا لنـا شـهية فـي األكـل، 

ا أكـل وشـرب، فأخـذ لقمـة وغمسـها فـي حـب ثم جلس الخادم وأما عجيب فإنه لما جلس كان بطنه ممتلئًا بم
الرمان وأكلها فوجده قليل الحالوة ألنه شبعانًا فتضجر وقال أي شـيء هـذا الطعـام الـوحش فقالـت جدتـه: يـا 
ولدي أتعيب طبيخي وأنا طبخته وال أحد يحسن الطبيخ مثلي إال والدك حسن بدر الدين، فقـال عجيـب واهللا 

نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخـًا طـبخ رمـان ولكـن رائحتـه يا سيدتي إن طبيخك هذا غير متقن 
ينفتح لها القلب، وأما طعامه فإنه يشتهي نفس المتخوم أن يأكـل وأمـا طعامـك بالنسـبة غليـه فإنـه ال يسـاوي 
ح كثيرًا وال قليًال، فلما سمعت جدته كالمه اغتاظت غيظًا شديدًا، ونظرت إلـى الخـادم وأدرك شـهرزاد الصـبا

  فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الرابعة والعشرين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن جدة عجيب لما سمعت كالمه اغتاظت ونظرت إلى الخادم وقالت ويلك 
هل أنت أفسدت ولدي ألنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين فخاف الطواشي وأنكر، وقال ما دخلنـا الـدكان 

فقــال عجيــب واهللا لقــد دخلنــا وأكلنــا، وهــو أحســن مــن طعامــك فقامــت جدتــه وأخبــرت أخــا  ولكــن جزنــا جــوازاً 
زوجهــا وأغرتــه علــى الخــادم فحضــر الخــادم قــدام الــوزير، فقــال لــه لــم دخلــت بولــدي دكــان الطبــاخ فخــاف 

ثلج الخادم وقال ما دخلنا فقال عجيب بل دخلنا وأكلنا من حـب الرمـان حتـى شـبعنا، وسـقانا الطبـاخ شـرابًا بـ



وسكر فازداد غضب الوزير على الخادم وسأله فأنكر، فقال لـه الـوزير إن كـان كالمـك صـحيحًا فاقعـد وكـل 
  قدامنا فعند ذلك تقدم الخادم وأراد أن يأكل فلم يقدر ورمى اللقمة وقال يا سيدي إني شبعان من البارحة.

زل عليـه بالضـرب الوجيـع فاسـتغاث فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ فأمر الجواري ن يطرحنه فطرحنه ون
وقــال يــا ســيدي إنــي شــبعان مــن البارحــة ثــم منــع عنــه الضــرب وقــال لــم أنطلــق بــالحق، فقــال اعلــم أننادخلنــا 
دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان فغرف لنا منه واهللا ما أكلت عمـري مثلـه وال رأيـت أقـبح مـن هـذا الـذي 

بد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجـيء لنـا بزبديـة حـب الرمـان قدامنا فغضبت أم حسن بدر الدين، وقالت ال 
من الـذي عنـده وتريـه لسـيدك حتـى يقـول أيهمـا أحسـن وأطيـب، فقـال الخـادم: نعـم ففـي الحـال أعطتـه زبديـة 
ونصف دينار فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ نحن تراهنا على طعامك في بيـت سـيدنا 

ل البيت فهـات لنـا بهـذا النصـف دينـار وأدر بالـك فـي طهيـه وأتقنـه فقـد أكلنـا ألن هناك حب رمان طبخه أه
  الضرب الموجع على طبيخك.

فضحك حسن بدر الدين وقال واهللا أن هذا الطعام ال يحسنه أحد إال أنـا ووالـدتي وهـي اآلن فـي بـالد بعيـدة 
ســـرع بهـــا حتـــى وصـــل إلـــيهم ثـــم أنـــه عـــرف الزبديـــة وأخـــذها وختمهـــا بالمســـك ومـــاء الـــورد فأخـــذها الخـــادم وأ

فأخذتها والدة حسن وذاقتها ونظـرت حسـن طعمهـا فعرفـت طباخهـا فصـرخت ثـم وقعـت مغشـيًا عليهـا فبهـت 
الوزير من ذلك، ثم رشوا عليها ماء الورود بعد ساعة أفاقت وقالت إن كان ولـدي فـي الـدنيا فمـا طـبخ حـب 

الة ألن هذا طعامـه ومـا أحـد يطبخـه غيـره إال الرمان هذا إال هو وهو ولدي حسن بدر الدين ال شك وال مح
  أنا ألني علمته طبيخه.

فلما سمع الوزير كالمها فرح فرحًا شديدًا، وقال واشـوقاه إلـى رؤيـة ابـن أخـي أتـرى تجمـع األيـام شـملنا ومـا  
نطلب االجتماع به إال من اهللا تعالى، ثـم إن الـوزير قـام مـن وقتـه وسـاعته وصـاح علـى الرجـال الـذين معـه 
وقـــال يمضـــي مـــنكم عشـــرون رجـــًال إلـــى دكـــان الطبـــاخ ويهـــدمونها ويكتفونـــه بعمامتـــه ويجرونـــه غصـــبًا إلـــى 
مكــاني مــن غيــر إيــذاء يحصــل لــه، فقــالوا لــه نعــم ثــم إن الــوزير ركــب مــن وقتــه وســاعته إلــى دار الســعادة 

يلهـا وقـال مـن واجتمع بنائب دمشق وأطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضـعها علـى رأسـه بعـد تقب
هو غريمك، قال رجل طباخ ففي الحال أمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه فـذهبوا فرأوهـا مهدومـة وكـل شـيء 
فيها مكسور ألنـه لمـا توجـه إلـى دار السـعادة فعلـت جماعتـه مـا أمـرهم بـه وصـاروا منتظـرين مجـيء الـوزير 

وا في حب الرمان حتى صار لـي هـذا من دار السعادة وحسن بدر الدين يقول في نفسه يا ترى أي شيء رأ
األمــر فلمــا حضــر الــوزير مــن عنــد نائــب دمشــق وقــد أذن غريمــه وســفره بــه فلمــا دخــل الخيــام طلــب الطبــاخ 

  فأحضروه مكتفًا بعمامته.
فلمـا نظـر حسـن بـدر الـدين إلـى عمــه بكـى بكـاء شـديدًا وقـال يـا مـوالي مــا ذنبـي عنـدكم فقـال لـه أنـت الــذي 

عــم فهــل وجــدتم فيــه شــيئًا يوجــب ضــرب الرقبــة فقــال هــذا أقــل جزائــك فقــال لــه يــا طبخــت حــب الرمــان قــال ن
سيدي أما توقفني على ذنبي، فقال له الوزير: نعم في هذه السـاعة ثـم إن الـوزير صـرخ علـى الغلمـان وقـال 

إلـى هاتوا الجمال وأخذوا حسن بدر الدين معهم وأدخلوه في صـندوق وقفلـوا عليـه وسـاروا ولـم يزالـوا سـائرين 



أن أقبل الليل فحطوا وأكلوا شيئًا من الطعام وأخرجوا حسـن بـدر الـدين فـأطعموه وأعـادوه إلـى الصـندوق ولـم 
يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان فأخرجوا حسن بدر الـدين مـن الصـندوق وقـال لـه هـل أنـت طبخـت حـب 

  الرمان، قال نعم يا سيدي.
ق وســاروا إلــى أن وصــلوا إلــى مصــر وقــد نزلــوا فــي الزيدانيــة فقــال الــوزير قيــدوه فقيــدوه وأعــادوه إلــى الصــندو 

فأمر بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق وأمر بإحضار نجار وقـال اصـنع لهـذا لعبـة خشـب فقـال حسـن 
بدر الدين وما تصنع بها فقـال أصـلبك وأسـمرك فيهـا ثـم أدور بـك المدينـة كلهـا، فقـال علـى أي شـيء تفعـل 

دم إتقــان طبيخــك حــب الرمــان كيــف طبختــه وهــو نــاقص فلفــًال فقــال لــه وهــل بــي ذلــك فقــال الــوزير علــى عــ
لكونه ناقص فلفًال تصنع معي هذا كله أما كفاك حبسي وكل يوم تطعمون بأكلة واحدة فقال لـه الـوزير مـن 
أجل كونه ناقصًا فلفًال ما جزاؤك إلى القتل، فتعجب حسن بدر الدين، وحزن على روحه وصـار يتفكـر فـي 

ال له الوزير في أي شيء تتفكر، فقال له في العقول السخيفة التـي مثـل عقلـك فإنـه لـو كـان عنـدك نفسه فق
عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال ألجل نقص الفلفل فقال له الوزير يجب علينا أن نؤدبك حتى ال تعـود 

  لمثله.
لبك وكــل هــذا والنجــار فقــال حســن بــدر الــدين إن الــذي فعلتــه معــي أقــل شــيء فيــه أدبــي فقــال ال بــد مــن صــ

يصلح الخشب وهو ينظر إليه ولم يزالـوا كـذلك إلـى أن أقبـل الليـل فأخـذه عمـه ووضـعه فـي الصـندوق وقـال 
في غد يكون صلبك، ثـم صـبر عليـه حتـى عـرف أنـه نـام فقـام وركـب وأخـذ الصـندوق قدامـه ودخـل المدينـة 

ي جمـع شـملك بـابن عمـك قـومي وافرشـي وسار إلى أن دخل بيته ثم قال البنته ست الحسـن: الحمـد هللا الـذ
البيت مثل فرشة ليلة الجالء فأمرت الجواري بذلك، فقمن وأوقدن الشمع وقد أخرج الـوزير الورقـة التـي كتـب 
فيهـا أمتعـة البيـت ثــم قرأهـا وأمـر أن يضــعوا كـل شـيء فــي مكانـه حتـى أن الرائــي إذا رأى ذلـك ال يشـك فــي 

ير أمــر أن تحــط عمامــة حســن بــدر الــدين فــي مكانهــا الــذي حطهــا فيــه أنهــا ليلــة الجــالء بعينهــا، ثــم أن الــوز 
بيــده وكــذلك الســروال والكــيس الــذي تحــت الطراحــة ثــم أن الــوزير أمــر ابنتــه تتحــف نفســها كمــا كانــت ليلــة 
الجــالء وتــدخل المخــدع وقــال لهــا: إذ دخــل عليــك ابــن عمــك فقــولي لــه قــد أبطــأت علــي فــي دخولــك بيــت 

  وتحدثي معه إلى النهار وكتب هذا التاريخ. الخالء ودعيه يبيت عندك
ثم أن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليـه وخلـع مـا عليـه مـن الثيـاب وصـار  

بقميص النـوم وهـو رفيـع مـن غيـر سـروال. كـل هـذا وهـو نـائم ال يعـرف بـذلك ثـم انتبـه بـدر الـدين مـن النـوم 
ي نفســه هــل أنــا فــي أضــغاث أحــالم أو فــي اليقظــة، ثــم قــام بــدر الــدين فوجــد نفســه فــي دهليــز نيــر، فقــال فــ

فمشى قليًال إلى باب ثان ونظر وغذا هو في البيت الذي انجلت فيه العروسة، ورأى المخدع والسرير ورأى 
عمامته وحوائجه، فلما نظر ذلك بهت وصار يقدم رجًال ويؤخر أخرى وقال في نفسه هل هذا في المنام أو 

ة وصــار يمســح جبينــه ويقــول وهــو متعجــب واهللا إن هــذا مكــان العروســة التــي انجلــت فيــه علــي، فــي اليقظــ
فــإني كنــت فــي صــندوق، فبينمــا هــو يخاطــب نفســه وٕاذا بســت الحســن رفعــت طــرف الناموســية وقالــت لــه يــا 
سيدي أما تدخل فإنك أبطأت علي في بيـت الخـالء فلمـا سـمع كالمهـا ونظـر إلـى وجههـا وضـحك وقـال إن 



أضــغاث أحــالم، ثــم دخــل وتنهــد وتفكــر فيمــا جــرى لــه وتحيــر فــي أمــره وأشــكلت عليــه قضــيته ولمــا رأى  هــذه
عمامته وسرواله والكـيس الـذي فيـه األلـف دينـار، قـال: اهللا أعلـم أنـي فـي أضـغاث أحـالم، وصـار مـن فـرط 

  التعجب متحيرًا، وهناك أدرك شهرزاد الصباح..
 

  وفي الليلة الخامسة والعشرين 
بلغنـي أن بـدر الـدين تعجـب وتحيـر، فعنـد ذلـك قالـت لـه سـت الحسـن: مـالي أراك متعجبـًا متحيـرًا مـا قالت: 

فقالت له سالمتك سم اهللا حواليك أنت إنما خرجـت  ؟فضحك وقال عام لي غائب عنك ؟كنت في أول الليل
ل لهـا إلى الكنيف لتقضي حاجة وترجـع فـأي شـيء جـرى فـي عقلـك، فلمـا سـمع بـدر الـدين ذلـك ضـحك وقـا

صــدقت ولكننــي لمــا خرجــت مــن عنــدك غلبنــي النــوم فــي بيــت الراحــة، فحلمــت أنــي كنــت طباخــًا فــي دمشــق 
وأقمت بها عشرة سنين وكأنه جاءني صغير من أوالد األكابر ومعه خادم وحصل من أمره كذا وكـذا ثـم أن 

كأنه حق ألنـه ضـربني  حسن بدر الدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه. فقال واهللا يا سيدتي
على جبيني فشبحه فكأنه في اليقظة ثم قال لعل هذا المناح حصل حين تعانقت أنا وأنت ونمنا، فرأيت فـي 
المنــام كــأني ســافرت إلــى دمشــق بــال طربــوش وال عمامــة وال ســروال وعملــت طباخــًا، ثــم ســكت ســاعة وقــال 

كـأني إال نمـت فـي بيـت الراحـة فرأيـت هـذا كلـه  واهللا كأني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل، واهللا ما
في المنام فقالت له سـت الحسـن بـاهللا وعليـك أي شـيء رأيتـه زيـادة علـى ذلـك. فحكـى لهـا جميـع مـا رآه، ثـم 

  قال واهللا لوال أني انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة خشب.
جـوا دكـاني وكسـروا مـواعيني فقالت له على أي شيء فقال على قلة الفلفل في حب الرمان ورأيت كـأنهم خر 

وحطوني في صندوق وجاؤوا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب ألنهم أرادوا صلبي عليهـا فالحمـد هللا الـذي 
جعــل ذلــك كلــه فــي المنــام ولــم يجعلــه فــي اليقظــة فضــحكت ســت الحســن وضــمته إلــى صــدرها وضــمها إلــى 

رفـت أي شـيء الخبـر وال حقيقـة الحـال، ثـم إنـه صدره ثم تذكر وقال: واهللا ما كأنـه إال فـي اليقظـة فأنـا مـا ع
نــام وهــو متحيـــر فــي أمـــره فتــارة يقـــول رأيتــه فـــي المنــام وتـــارة يقــول رأيتـــه فــي اليقظـــة، ولــم يـــزل كــذلك إلـــى 
الصباح، ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه فنظر له حسن بدر الدين، وقال باهللا عليـك أمـا 

  ر دكاني، من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل.أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمي
فعنــد ذلــك قــال الــوزير اعلــم يــا ولــدي أنــه ظهــر الحــق وبــان مــا كــان مختفيــًا، أنــت ابــن أخــي ومــا فعلــت ذلــك 
حتــى تحققــت أنــك الــذي دخلــت علــى ابنتــي تلــك الليلــة، ومــا تحققــت ذلــك حتــى رأيتــك عرفــت البيــت وعرفــت 

لتـي كتبتهمـا بخطـك والتـي كتبهـا والـدك أخـي فـإني مـا رأيتـك قبـل ذلـك عمامتك وسروالك وذهبـك والـورقتين ا
وما كنت أعرفك، وأما أمك فإني جئت بها معي من البصرة ثم رمى نفسه عليه وبكى فلما سمع حسن بـدر 
الدين كالم عمه تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكى من شدة الفرح، ثم قال له الوزير يا ولدي إن سـبب 

ى بيني وبين والدك وحكى له جميع ما جرى بينه وبـين أخيـه، وأخبـره بسـبب سـفر والـده إلـى ذلك كله ما جر 



البصــرة، ثــم إن الــوزير أرســل إلــى عجيــب فلمــا رآه والــده قــال لهــذا الــذي ضــربني بــالحجر فقــال الــوزير هــذا 
  ولدك فعند ذلك رمى نفسه عليه وأنشد هذه األبيات: 

  وفاض الدمع من أجفانيزمانًا   ولقد بكيت على تفرق شملـنـا

 ما عدت أذكر فرقة بلسانـي  ونذرت أن أجمع المهيمن شملنا

 من فرط ما قد سرني أبكانـي  هجم السرور علي حتـى أنـه

 فلما فرغ من شعره التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه، وأنشدت هذين البيتين:  

 فـكـفـرحنثت يمينك يا زمان   الدهر أقسـم ال يزال مـكـدري

  فانهض إلى داعي السرور وشمر  لسعد وافى والحبيب مسـاعـدي

ثــم إن والدتــه حكــت لــه جميــع مــا وقــع لهــا بعــده، وحكــى لهــا جميــع مــا قاســاه فشــكروا اهللا علــى جمــع شــملهم 
ببعضــهم ثــم أن الــوزير طلــع إلــى الســلطان وأخبــره بمــا جــرى لــه فتعجــب وأمــر أن يــؤرخ ذلــك فــي الســجالت 

علـى ممــر األوقـات ثــم أن الـوزير شــمس الـدين وأخيــه نـور الــدين فقـال الخليفــة هـارون الرشــيد  ليكـون حكايــة
واهللا إن هذا الشيء عجاب ووهب للشاب سرية من عنده ورتب له ما يعيش به وصـار ممـن ينادمـه، ثـم إن 

لهـم قـال  لبنت قالت وما هذا بأعجب مـن حكايـة الخيـاط واألحـدب واليهـودي والمباشـر والنصـراني فيمـا وقـع
  الملك وما حكايتهم.

  

  حكاية الخياط واألحدب
  واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أنــه كــانفي قــديم الزمــان وســالف العصــر واألوان فــي مدينــة الصــين رجــل 
تفرجـان علـى مرائـب خياط مبسوط الرزق يحب اللهو والطرب وكان يخرج هو وزوجتـه فـي بعـض األحيـان ي

المنتزهــات فخرجــا يومــًا مــن أول النهــار ورجعــا آخــره إلــى منزلهمــا عنــد المســاء، فوجــدا فــي طريقهمــا رجــل 
أحــدب رؤيتــه تضــحك الغضــبان وتزيــل الهــم واألحــزان فعنــد ذلــك تقــدم الخيــاط هــو وزوجتــه يتقــوزان عليــه ثــم 

لليلــة فأجابهمــا إلــى ذلــك ومشــى معهمــا إلــى أنهمــا عزمــا عليــه أن يــروح معهمــا إلــى بيتهمــا لينادمهمــا تلــك ا
البيت فخرج الخياط إلى السوق وكان الليل قد أقبل، فاشـترى سـمكًا مقليـًا وخبـزًا وليمونـًا وحـالوة يتحلـون بهـا 
ثم رجع وحط السمك قدام األحدب وجلسوا يـأكلون فأخـذت امـرأة الخيـاط جزلـة سـمك كبيـرة ولقمتهـا لألحـدب 

 مـا تأكلهمـا إال دفعـة واحـدة فـي نفـس واحـد ولـم تمهلـه حتـى يمضـغها فابتلعهـا وسدت فمه بكفهـا وقالـت واهللا
وكان فيها شوكة قوية فتصلبت في حلقـه، ألجـل انقضـاء أجلـه فمـات، وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن 

  الكالم المباح.
  



  وفي الليلة السادسة والعشرون 
ت لألحــدب جزلــة الســمك مــات النقضــاء أجلــه فــي قالــت بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن امــرأة الخيــاط لمــا لقمــ

وقته فقال الخياط: ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظـيم هـذا المسـكين مـا كـان موتـه إال هكـذا علـى أيـدينا، 
  فقالت المرأة وما هذا التواني أما سمعت قول الشاعر: 

 أمر يكون به هـم وأحـزان  مالي أعلل نفسي يا حمال على

 خسران إن القعود في النيران  على نار وما خمدت ماذا القعود

فقــال لهــا زوجهــا ومــا أفعلــه قالــت قــم واحملــه فــي حضــنك وانشــر عليــه فوطــة حريــر وأخــرج أنــا قــدامك وأنــت 
ورائي في هذه الليلة وقل هذا ولدي وهذه أمه ومرادنا أن نوديه إلى الطبيـب ليداويـه، فلمـا سـمع الخيـاط هـذا 

دب فـي حضـنه وزوجتـه تقـول يـا ولـدي سـالمتك أيـن محـل وجعـك وهـذا الجـدري كـان الكالم قام وحمل األحـ
لك في أي مكان فكل من رآها يقول معهما طفل مصاب بالجدري ولم يزاال سائرين وهما يسأالن عن منزل 
الطبيب حتى دلوهما على بيت طبيـب يهـودي فقرعـا البـاب فنزلـت لهمـا الجاريـة وفتحـت البـاب ونظـرت وٕاذا 

حامل صغير وأمه معه، فقالت الجارية ما خبركم فقالـت امـرأة الخيـاط معنـا صـغير مرادنـا أن ينظـره بإنسان 
الطبيــب، فخــذي الربــع دينــار وأعطيــه لســيدك ودعيــه ينــزل ليــرى ولــدي فقــد لحقــه ضــعف، فطلعــت الجاريــة 

يـاط وخـرج هـو ودخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالـت لزوجهـا دع األحـدب هنـا ونفـوز بأنفسـنا فأوقفـه الخ
وزوجتــه، وأمــا الجاريــة فإنهــا دخلــت علــى اليهــودي وقالــت لــه فــي أســفل البيــت ضــعيف مــع امــرأة ورجــل وقــد 

  أعطياني ربع دينار لك وتصف لهما ما يوافقه.
فلمــا رأى اليهــودي الربــع دينــار فــرح وقــام عــاجًال ونــزل فــي الظــالم فــأول مــا نــزل عثــرت رجلــه فــي األحــدب  

زيـز للمـولى والعشـر كلمـات يـا لهـرون ويوشـع بـن نـون كـأني عثـرت فـي هـذا المـريض وهو ميت فقال يـا للع
فوقع إلى أسف فمات فكيف أخـرج بقتيلـي مـن بيتـي فحملـه وطلـع بـه مـن حـوش البيـت إلـى زوجتـه وأعلمهـا 
بذلك فقالت لـه ومـا قعـودك ههنـا فـإن قعـدت هنـا إلـى طلـوع النهـار، راحـت أرواحنـا فأنـا وأنـت نطلـع بـه إلـى 

بخ ونرميه في بيت جارنا المسلم فإنه رجل مباشر على مطبخ السلطان وكثيرًا ما تأتي القطط فـي بيتـه المط
وتأكــل ممــا فيــه مــن األطعمــة والفئــران، وٕان اســتمر فيــه ليلــة تنــزل عليــه الكــالب مــن الســطوح وتأكلــه جميعــه 

وجعـاله مالصـقًا للحـائط ثـم فطلع اليهودي وزوجته وهما حامالن األحدب وأنزاله بيديـه ورجليـه إلـى األرض 
نزال وانصرفا ولم يستقر نزول األحدب إال والمباشر قد جاء إلى البيـت فـي وقتـه، وطلـع البيـت ومعـه شـمعة 

  مضيئة فوجد ابن آدم واقفًا في الزاوية في جانب المطبخ.
مـن لحـم أو دهـن فقال ذلك المباشر ما هذا واهللا إن الذي يسرق حوائجنا ما هو إال ابن آدم فيأخـذ مـا وجـده 

ولو خبأته من القطط والكالب، وٕان قتلت قطة الحارة وكالبها جميعًا ال يفيد ألنه ينزل من السـطوح ثـم أخـذ 
مطرقة عظيمة ووكزه بها فصار عنده ثم ضربها على صـدره فوقـع فوجـده ميتـًا فحـزن وقـال ال حـول وال قـوة 

هذه الليلة كيف فرغـت منيـة ذلـك الرجـل علـى يـدي، إال باهللا وخاف على نفسه وقال لعن اهللا الدهن واللحم و 



ثم نظر إليه فإذا هـو أحـدب فقـال أمـا يكفـي أنـك أحـدب، حتـى تكـون حراميـًا وتسـرق اللحـم والـدهن يـا سـتار 
اســترني بســترك الجميــل ثــم حملــه علــى أكتافــه ونــزل بــه مــن بيتــه فــي آخــر الليــل ومــا زال ســائرًا بــه إلــى أول 

فــي رأس عطفــة وتركــه وانصــرف وٕاذا بنصــراني وهــو سمســار الســلطان، وكــان الســوق، فأوقفــه بجانــب دكــان 
سكران فخرج يريد الحمام، فقال له سـكره أن المسـيح قريـب فمـا زال يمشـي ويتمايـل حتـى قـرب مـن األحـدب 
وجعل يريـق المـاء قبالـه فالحـت منـه التفاتـة، فوجـد واحـدًا واقفـًا وكـان النصـراني قـد خطفـوا عمامتـه فـي أول 

فلما رأى األحدب واقفًا اعتقد أنه يريد خطف عمامته فطبق كفه ولكم األحدب على رقبته فوقـع علـى  الليل،
األرض وصــاح النصــراني علــى حــارس الســوق، ثــم نــزل علــى األحــدب مــن شــدة ســكره ضــربًا وصــار يخنقــه 

  خنقًا.
قــام فتقــدم إليـــه فجــاء الحــارس فوجــد النصـــراني باركــًا علــى المســلم وهـــو يضــربه فقــال الحــارس: قـــم عنــه ف 

الحارس فوجده ميتـًا، فقـال كيـف يقتـل النصـراني مسـلمًا ثـم قـبض علـى النصـراني وكتفـه وجـاء بـه إلـى بيـت 
الوالي والنصراني يقول في نفسه يا مسيح يا عذراء كيـف قتلـت هـذا ومـا أسـرع مـا مـات فـي لكمـة قـد راحـت 

والي وأمــر الــوالي الســياف أن ينــادي عليــه الســكرة وجــاءت الفكــرة ثــم أن األحــدب والنصــراني باتــا فــي بيــت الــ
ونصــب للنصــراني خشــبه وأوقفــه تحتهــا وجــاء الســياف ورمــى فــي رقبــة النصــراني الحبــل وأراد أن يعلقــه وٕاذا 
بالمباشر قد شق النـاس فـرأى النصـراني وهـو واقـف تحـت المشـنقة، ففسـح النـاس وقـال للسـياف ال تفعـل أنـا 

ته قال إني دخلت الليلة بيتي فرأيتـه نـزل مـن السـطح وسـرق مصـالحي الذي قتلته فقال الوالي ألي شيء قتل
فضربته بمطرقة على صدره فمات فحملته وجئت به إلى السوق وأوقفتـه فـي موضـع كـذا فـي عطفـة كـذا ثـم 
قال المباشر ما كفاني أني قتلت مسلمًا حتى يقتل بسـببي نصـراني فـال تشـنق غيـري فلمـا سـمع الـوالي كـالم 

راح النصراني السمسار، وقال للسياف اشنق هذا باعترافه فأخذ الحبل من رقبـة النصـراني المباشر أطلق ص
ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه تحت الخشبه وأراد أن يعلقـه وٕاذا بـاليهودي الطبيـب قـد شـق النـاس وصـاح 

ــا وذلــك انــه جــاءني فــي بيتــي ليــداوى فنزلــت إليــه ف تعثــرت فيــه علــى الســياف وقــال ال تفعــل فمــا قتلــه إال أن
برجلــي فمــات فــال تقتــل المباشــر واقتلنــي. فــأمر أن يقتــل اليهــودي الطبيــب فأخــذ الســياف الحبــل مــن رقبــة 
المباشر ووضعه فـي رقبـة اليهـودي الطبيـب وٕاذا بالخيـاط جـاء وشـق النـاس وقـال للسـياف ال تفعـل فمـا قتلـه 

ألحـدب سـكران ومعـه دف وهـو يغنـي إال أنا وذلك أني كنت بالنهار أتفـرج وجئـت وقـت العشـاء فلقيـت هـذا ا
بفرحــة فوقفــت أتفــرج عليــه وجئــت بــه إلــى بيتــي واشــتريت ســمكًا وقعــدنا نأكــل فأخــذت زوجتــي قطعــة ســمك 
ولقمــة ودســتهما فــي فمــه فــزور فمــات لوقتــه فأخذتــه أنــا وزوجتــي وجئنــا بــه لبيــت اليهــودي فنزلــت الجاريــة 

أة ورجًال ومعهما ضعيف تعال أنظره وصف لـه دواء وفتحت لنا الباب فقلت لها قولي لسيدك أن بالباب امر 
وأعطيتها ربع دينار فطلعت لسيدها وأسـندت األحـدب إلـى جهـة السـلم ومضـيت أنـا وزوجتـي فنـزل اليهـودي 

قال: نعم. والتفت الخيـاط للـوالي وقـال: أطلـق  ؟فعثر فيه فظن أنه قتله ثم قال الخياط لليهودي أصحيح هذا
ع الـوالي كالمـه تعجـب مـن أمـر األحـدب وقـال إن هـذا أمـر يـؤرخ فـي الكتـب ثـم اليهودي واشنقني، فلما سـم

قال للسياف أطلق اليهودي واشنق الخياط باعترافه فقدمه السياف وقال هل نقـدم هـذا ونـؤخر هـذا وال نشـنق 



ه واحدًا ثم وضع الحبل في رقبة الخياط فهذا ما كان من أمر هؤالء وأما ما كان من أمـر األحـدب، فقيـل أنـ
كــان مســخرة للســلطان ال يقــدر أن يفارقــه فلمــا ســكر األحــدب غــاب عنــه تلــك الليلــة وثــاني يــوم إلــى نصــف 
النهــار فســأل عنــه بعــض الحاضــرين فقــالوا لــه يــا موالنــا طلــع بــه الــوالي وهــو ميــت وأمــر بشــنق قاتلــه فنــزل 

احد يذكر للـوالي سـبب قتلـه الوالي ليشنق القاتل فحضر له ثان وثالث وكل واحد يقول ما قتله إال أنا وكل و 
  له.

فلما سمع الملك هذا الكالم صرخ على الحاجب وقال له انزل إلى الوالي، وائتني بهم جميعـًا فنـزل الحاجـب 
فوجــد الســياف، كــاد أن يقتــل الخيــاط فصــرخ عليــه الحاجــب وقــال ال تفعــل واعلــم الــوالي أن القضــية بلغــت 

لخيــاط واليهــودي والنصــراني والمباشــر، وطلــع بــالجميع إلــى الملــك، ثــم أخــذه وأخــذ األحــدب معــه محمــوًال وا
الملــك فلمــا تمثــل الــوالي بــين يديــه قبــل األرض وحكــى لــه جميــع مــا جــرى مــع الجميــع فلمــا ســمع الملــك هــذه 
الحكاية تعجب وأخذه الطرب وأمر أن يكتب ذلك بماء الـذهب وقـال للحاضـرين هـل سـمعتم مثـل قصـة هـذا 

راني وقـال يــا ملــك الزمــان إن أذنــت لــي حـدثتك بشــيء جــرى لــي وهــو أعجــب األحـدب فعنــد ذلــك تقــدم النصــ
وأطرب من قصة األحدب فقال الملك حدثنا بما عندك فقال النصـراني اعلـم يـا ملـك الزمـان أنـي لمـا دخلـت 
تلــك الــديار أتيــت بمتجــر وأوقعنــي المقــدور عنــدكم وكــان مولــدي بمصــر وأنــا مــن قبطهــا وتزينــت بهــا وكــان 

  فلما بلغت مبلغ الرجال توفي والدي فعملت سمسارًا مكانه. والدي سمساراً 
فبينما أنا قاعد يومًا من األيام وٕاذا بشاب أحسن ما يكون وعليه أفخر ملبوس وهـو راكـب حمـارًا فلمـا رآنـي  

 ؟ســلم علــي فقمــت إليــه تعظيمــًا لــه فــأخرج منــديًال وفيــه قــدر مــن السمســم وقــال: كــم يســاوي األردب مــن هــذا
مائة درهم. فقال لي: خذ التراسين والكيالين واعمد إلى خان الجـوالي فـي بـاب النصـر تجـدني فيـه فقلت له: 

وتركني ومضى وأعطاني السمسم بمنديله الـذي فيـه العينـة فـدرت علـى المشـترين فبلـغ ثمـن كـل أردب مائـة 
ام إلـى المخـزن وعشرين درهمًا، فأخذت معي أربعـة تراسـين ومضـيت إليـه فوجدتـه فـي انتظـاري فلمـا رآنـي قـ

وفتحه فكيلناه فجاء جميع ما فيه خمسين أردبًا فقال الشاب: لك في كـل أردب عشـرة دراهـم سمسـرة واقـبض 
الــثمن واحفظــه عنــدك وقــدر الــثمن خمســة آالف لــك منهــا خمســمائة ويبقــى لــي أربعــة آالف وخمســمائة فــإذا 

  بلت يديه ومضيت من عنده.فرغ بيع حواصلي جئت إليك وأخذتها فقلت له: األمر كما تريد ثم ق
فقلــت: هــاهي  ؟فحصــل لــي فــي ذلــك اليــوم ألــف درهــم وغــاب عنــي شــهرًا، ثــم جــاء وقــال لــي: أيــن الــدراهم

حاضرة، فقال: احفظها حتى أجيء إليك فآخذها فقعدت أنتظره فغـاب عنـي شـهرًا ثـم جـاءني وقـال لـي: أيـن 
هرًا ثــم جــاء وقــال لــي: بعــد هــذا اليــوم فقمــت وأحضــرت لــه الــدراهم وقعــدت أنتظــره فغــاب عنــي شــ ؟الــدراهم

فـأبى وقـال لـي:  ؟آخذها منك، ثـم ولـى فقمـت وأحضـرت لـه الـدراهم وقلـت لـه: هـل لـك أن تأكـل عنـدنا شـيئاً 
احفظ الدراهم، حتى أمضي وأجيء فآخذها منك، ثم ولى وقعدت أنتظره فغاب عني شهرًا فقلـت فـي نفسـي: 

اء وعليه ثياب فاخرة فلما رأيتـه قبلـت يديـه ودعـوت لـه وقلـت إن هذا الشاب كامل السماحة ثم بعد الشهر ج
فقـال: مهـًال علـي حتـى أفـرغ مـن قضـاء مصـالحي وآخـذها منـك ثـم ولـى  ؟له: يـا سـيدي أمـا تقـبض دراهمـك

فقلت في نفسي: واهللا إذا جاء ألضيفنه لكوني انتفعت بدراهمه وحصل لـي منهـا مـال كثيـر، فلمـا كـان آخـر 



أفخـر مـن األولـى فحلفـت عليـه أن ينـزل عنـدي، ويضـيفني فقـال: بشـرط أن مـا تنفقـه السنة جاء وعليه بدلـة 
مــن مــالي الــذي عنــدك، قلــت: نعــم وأجلســته ونزلــت فهيئــأت مــا ينبغــي مــن األطعمــة واألشــربة وغيــر ذلــك 
وأحضــرته بــين يديــه وقلــت لــه: باســم اهللا، فتقــدم إلــى المائــدة ومــد يــده الشــمال وأكــل معــي فتعجبــت منــه فلمــا 

نـا غسـل يـده وناولتـه مـا يمسـحها بـه وجلسـنا للحـديث فقلـت: يـا سـيدي فـرج عنـي كربـة ألي شـيء أكلــت فرغ
 بيدك الشمال لعل في يدك اليمين شيئًا يؤلمك، فلما سمع كالمي أنشد هذين البتين: 

 من اللوعة الحرى فتظهر أسقـام  خليلي ال تسأل على ما بمهجـتـي

 أحـكـام يًال ولكن للـضـرورةبد  وما عن رضا فارقت سلمى معوضاً 

ثــم أخــرج يــده مــن كمــه وٕاذا هــي مقطوعــة زنــدًا بــال كــف فتعجبــت مــن ذلــك فقــال لــي: ال تعجــب وال تقــل فــي 
خاطرك. إني أكلت معـك بيـدي الشـمال عجبـًا ولكـن لقطـع يـدي اليمـين سـبب مـن العجـب فقلـت: ومـا سـبب 

بلغـت مبلـغ الرجـال سـمعت السـياحين والمسـافرين  فقال: اعلم أني من بغداد ووالدي مـن أكابرهـا، فلمـا ؟ذلك
والتجــار يتحــدثون بالــديار المصــرية فبقــي ذلــك فــي خــاطري حتــى مــات والــدي فأخــذت أمــواًال كثيــرة وهيــأت 
متجرًا من قماش بغدادي وموصلي ونحو ذلك من البضائع النفيسة وحزمت ذلـك وسـافرت مـن بغـداد وكتـب 

  ه. ثم بكى وأنشد هذه األبيات: اهللا السالمة لي حتى دخلت مدينتكم هذ
  يسقط فيها الناصر الناظر  قد يسم األكمه من حفـرة

 يهلك فيها العالم الماهـر  ويسلم الجاهل من لفـظة

 ويرزق الكافر الفاجـر  ويعسر المؤمن في رزقه

 هو الذي قدره الـقـادر  ماحيلة اإلنسان ما فعلـه

أنزلت القماش في خان سرور وفككت أحمالي وأدخلتهـا وأعطيـت فلما فرغ من شعره، قال: فدخلت مصر و  
الخادم دراهم ليشتري لنا بهـا شـيئًا نأكلـه ونمـت قلـيًال فلمـا قمـت ذهبـت بـين القصـرين ثـم رجعـت وبـت ليلتـي 
فلما اصبحت فتحت رزمة القماش وقلت في نفسي أقوم ألشق بعـض األسـواق وأنظـر الحـال فأخـذت بعـض 

مـــاني وســـرت حتـــى وصـــلت قيســـرية جـــرجس فاســـتقبلني السماســـرة وكـــانوا علمـــوا القمـــاش وحملتـــه لـــبعض غل
بمجيئــي فأخــذوا منــي القمــاش ونــادوا عليــه فلــم يبلــغ ثمنــه رأس مالــه فقــال لــي شــيخ الــداللين: يــا ســيدي أنــا 
أعــرف لــك شــيئًا تســتفيد منــه وهــو أن تعمــل مثــل مــا عمــل التجــار فتبيــع متجــرك إلــى مــدة معلومــة بكاتــب 

ي وتأخــذ مــا تحصــل مــن ذلــك فــي كــل يــوم خمــيس واثنــين فتكســب الــدراهم كــل درهــم اثنــين وشــاهد وصــيرف
وزيادة على ذلك تتفرج على مصر ونيلها فقلـت: هـذا رأي سـديد، فأخـذت معـي الـداللين وذهبـت إلـى الخـان 

ذلك فأخذوا القماش إلى القيسرية فبعته إلى التجـار وكتبـت علـيهم وثيقـة إلـى الصـيرفي وأخـذت عليـه وثيقـة بـ
ورجعــت إلــى الخــان وأقمــت أيامــًا كــل يــوم أفطــر علــى قــدح مــن الشــراب وأحضــر اللحــم الضــاني والحلويــات 
حتى دخل الشهر الـذي اسـتحقت فيـه الجبايـة فبقيـت كـل خمـيس واثنـين أقعـد علـى دكـاكين التجـار ويمضـي 

ومـًا مـن األيـام وخرجـت الصيرفي والكاتب فيجيآن بالدراهم من التجار ويأتياني بها، إلـى أن دخلـت الحمـام ي



إلــى الخــان ودخلــت موضــعي وأفطــرت علــى قــدح مــن الشــراب ثــم نمــت وانتبهــت فأكلــت دجاجــة وتعطــرت 
  وذهبت إلى دكان تاجر يقال له: بدر الدين البستاني فلما رآني رحب بي وتحدث معي ساعة في دكانه.

وتفـوح منهـا روائـح الطيـب فسـابت  فبينما نحن كذلك وٕاذا بامرأة جاءت وقعدت بجانبي وعليها عصابة مائلـة
عقلي بحسنها وجمالها، ورفعت األزرار فنظر إلي بأحداق سود ثم سلمت على بدر الدين فرد عليهـا السـالم 
ووقف وتحدث معهـا فلمـا سـمعت كالمهـا تمكـن حبهـا مـن قلبـي فقالـت لبـدر الـدين: هـل عنـدك تفصـيلة مـن 

ة فقالـت للتـاجر: هـل آخـذها وأذهـب ثـم أرسـل إليـك القماش المنسـوج مـن خـالص الـذهب، فـأخرج لهـا تفصـيل
فقــال لهــا التــاجر: ال يمكــن يــا ســيدتي ألن هــذا صــاحب القمــاش ولــه علــي قســط فقالــت: ويلــك إن  ؟ثمنهــا

عادتي أن آخذ منك كل قطعة قماش بجملة دراهم وأربحك فيها فوق ما تريد ثم أرسل إليك ثمنها فقال: نعم 
ليــوم فأخــذت التفصــيلة ورمتــه بهــا فــي صــدره وقالــت: إن طــائفتكم ال ولكنــي مضــطر إلــى الــثمن فــي هــذا ا

تعرف ألحد قدرًا ثم قامت مولية فظننت أن روحي راحت معها، فقمت ووقفت وقلت لها: يا سيدتي تصدقي 
علــي بااللتفــات وارجعــي بخطواتــك الكريمــة فرجعــت وتبســمت وقالــت: ألجلــك رجعــت وقعــدت قصــادي علــى 

قـال: ألـف ومائـة درهـم فقلـت لـه: ولـك مائـة درهـم  ؟: هـذه التفصـيلة كـم ثمنهـا عليـكالدكان فقلت لبدر الـدين
  فائدة، فهات ورقة فاكتب لك فيها ثمنها.

فأخذت التفصيلة منه وكتبـت لـه ورقـة بخطـي وأعطيتهـا التفصـيلة وقلـت لهـا: خـذي أنـت وروحـي وٕان شـئت 
اهللا خيـرًا ورزقـك مـالي وجعلـك بعلـي، هاتي ثمنها لي في السوق، وٕان شئت هي ضيافتك منـي فقـال: جـزاك 

  فتقبل اهللا الدعوة وقلت لها: يا سيدتي اجعلي هذه التفصيلة لك ولك أيضًا مثلها ودعيني أنظر وجهك.
فكشــفت القنــاع عــن وجههــا فلمــا نظــرت وجههــا أعقبتنــي ألــف حســرة وتعلــق قلبــي بمحبتهــا فصــرت ال أملــك 

ا سيدي ال توحشـني وقـد ولـت وقعـدت فـي السـوق إلـى بعـد عقلي ثم رخت القناع وأخذت التفصيلة وقالت: ي
العصر وأنـا غائـب العقـل وقـد تحكـم الحـب عنـدي، فمـن شـدة مـا حصـل لـي مـن الحـب سـألت التـاجر عنهـا 

  حين أردت القيام فقال: إن هذه صاحبة مال وهي بنت أمير مات والدها وخلف لها ماًال كثيرًا.
ي العشاء فتـذكرتها فلـم آكـل شـيئًا ونمـت فلـم يـأتني نـوم فسـهرت فودعته وانصرفت وجئت إلى الخان فقدم ل 

إلى الصباح ثم قمت فلبست بدلة غير التي كانت علي وشربت قدحًا من الشراب وأفطرت علـى شـيء قليـل 
وجئت إلى دكان التاجر فسـلمت عليـه وجلسـت عنـده فجـاءت الصـبية وعليهـا بدلـة أفخـر مـن األولـى ومعهـا 

ي دون بــدر الــدين وقالــت لــي بلســان فصــيح مــا ســمعت أعــذب وال أحلــى منــه: جاريــة، فجلســت وســلمت علــ
فقالـت: ال أعـدمناك ونـاولتني  ؟أرسل معي من يقبض ألف والمائـة درهـم ثمـن التفصـيلة فقلـت لهـا: وال شـيئ

الـــثمن وقعـــدت أتحـــدث معهـــا فأوميـــت إليهـــا باإلشـــارة ففهمـــت أنـــي أريـــد وصـــالها، فقامـــت علـــى عجـــل منهـــا 
وقلبي متعلق بهـا وخرجـت أنـا خـارج السـوق فـي أثرهـا وٕاذا بجاريـة أتتنـي وقالـت: يـا سـيدي واستوحشت مني 

كلم سـيدتي فتعجبـت لهـا وقلـت: مـا يعرفنـي هنـا أحـد فقالـت الجاريـة: مـا أسـرع مانسـيتها سـيدتي التـي كانـت 
  اليوم على دكان التاجر فالن.



ا حبيبـي وقعـت بخـاطري وتمكـن حبـك مـن فمشيت معها إلى الصيارف فلمـا رأتنـي زوتنـي لجانبهـا وقالـت: يـ
قلبــي ومــن ســاعة رأيتــك لــم يطلــب لــي نــوم وال أكــل وال شــرب فقلــت لهــا: عنــدي أضــعاف ذلــك والحــال يغنــي 

فقلت لها: أنا رجل غريب ومالي مكان يأويني إال الخان فـإن  ؟عن الشكوى، فقالت: يا حبيبي أجيء لعندك
نعم لكن الليلة ليلة جمعة ما فيهـا شـيء إال إن كـان فـي تصدقت علي بأن أكون عندك يكمل الحظ. قالت: 

غــد بعــد الصــالة فصــل واركــب حمــارك واســأل عــن الحبانيــة فــإن وصــلت فاســأل عــن قاعــة بركــات النقيــب 
  المعروف بأبي شامة فإني ساكنة هناك وال تبطئ فإني في انتظارك.
الليـل سـهران فمـا صـدقت أن الفجـر الح ففرحت فرحًا زائدًا ثم تفرقنا وجئـت للخـان الـذي أنـا فيـه وبـت طـول 

حتــى قمــت وغيــرت ملبوســي وتعطــرت وتطيبــت وأخــذت معــي خمســين دينــارًا فــي منــديل ومشــيت مــن خــان 
مسـرور إلـى بــاب زويلـة فركبــت حمـارًا وقلـت لصــاحبه: امـض بــي إلـى الحبانيـة فمضــى فـي أقــل مـن لحظــة 

خـل الـدرب واسـأل عـن قاعـة النقيـب فغـاب فما أسرع ما وقف على درب يقال لـه درب المنقـري فقلـت لـه: اد
عليًال وقال: أنزل فقلت: امش قدامي إلى القاعة فمشى حتى أوصلني إلى المنزل فقلت له: في غد تجيئنـي 
هنا وتوديني فقال الحمار: بسم اهللا فناولته ربـع دينـار ذهبـًا فأخـذه وانصـرف فطرقـت البـاب فخـرج لـي بنتـان 

  قمران فقالتا: ادخل إن سيدتنا في انتظارك لم تنم الليلة لولعها بك.صغيرتان وبكران منهدتان كأنهما 
فدخلت قاعة مغلقة بسبعة أبواب وفي دائرهـا شـبابيك مطلـة علـى بسـتان فيـه مـن الفواكـه جميـع األلـوان وبـه 
أنهار دافقة وطيور ناطقة وهي مبيضة بياضًا سلطانيًا يرى اإلنسـان وجهـه فيهـا وسـقفها مطلـي بـذهب وفـي 

ها طرزات مكتبة باالزورد قد حوت أوصاف حسنة وأضاءت للناظرين وأرضها مفروشة بالرخام المجـزع دائر 
وفـي أرضـها فســقية وفـي أركـان تلــك الفسـقية الـدر والجــوهر مفروشـة بالبسـط الحريــر الملونـة والمراتـب، فلمــا 

  دخلت جلست، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  والعشرون  وفي الليلة السابعة
قد بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب التاجر قال للنصراني: فلما دخلت وجلسـت لـم أشـعر إال والصـبية قـد 
أقبلــت وعليهــا تــاج مكلــل بالــدر والجــوهر وهــي منقشــة مخططــة فلمــا رأتنــي تبســمت فــي وجهــي وحضــنتني 

قالــت: أصــحيح أتيــت ووضــعتني علــى صــدرها وجعلــت فمهــا علــى فمــي وجعلــت تمــص لســاني وأنــا كــذلك و 
فقلت لها: أنا عبدك فقالت أهـًال ومرحبـًا،واهللا مـن يـوم رأيتـك مـا لـذني نـوم وال طـاب لـي  ؟عندي أم هذا منام

طعام فقلت: وأنا كذلك ثم جلسنا نتحدث وأنا مطرق برأسـي إلـى األرض حيـاء ولـم أمكـث قلـيًال حتـى قـدمت 
أكلـت معهـا حتـى اكتفينـا ثـم قـدموا إلـى الطشـط لي سفرة من أفخر األلوان مـن محمـر ومـرق دجـاج محشـو ف

  واإلبريق فغسلت يدي ثم تطيبنا بماء الورد والمسك، وجلسنا نتحدث فأنشدت هذين البيتين: 
  مهجة القلب مع سواد العيون  لو علمنا بقدومكم لفـرشـنـا

 وجعلنا المسير فوق الجفون  ووضعنا حدودنا لـلـقـاكـم



ا أشـكو إليهـا مـا لقيـت وتمكـن حبهـا عنـدي وهـان علـي جميـع المـال، ثـم أخـذنا وهي تشكو إلـي مـا القـت وأنـ
نلعب ونتهارش مـع العنـاق والتقبيـل إلـى أن أقبـل الليـل فقـدمت لنـا الجـواري الطعـام والمـدام فـإذا هـي خضـرة 
كاملــة فشــربنا إلــى نصــف الليــل ثــم اضــطجعنا ونمنــا فنمــت معهــا إلــى الصــباح فمــا رأيــت عمــري مثــل هــذه 

  .الليلة
فلمــا أصــبح الصــباح قمــت ورميــت لهــا تحــت الفــراش المنــديل الــذي فيــه الــدنانير وودعتهــا وخرجــت فبكــت  

فقلــت لهــاك أكــون عنــدك وقــت العشــاء فلمــا خرجــت أصــبت  ؟وقالــت: يــا ســيدي متــى أرى هــذا الوجــه الملــيح
وأعطيـت الحمار الذي جاء بي باألمس على الباب ينتظرني فركبت معه حتى وصلت خان مسـرور فنزلـت 

الحمار نصف دينار وقلت لـه: تعـالى فيوقـت الغـروب قـال: علـى الـرأس فـدخلت الخـان وأفطـرت ثـم خرجـت 
أطالب بثمن القماش، ثم رجعت وقد عملت لها خروفًا مشويًا وأخذت حالوة ثـم دعـوت الحمـال ووصـفت لـه 

دينارًا وجعلتهـا فـي  المحل وأعطيته أجرته ورجعت في أشغالي إلى الغروب فجاءني الحمار فأخذت خمسين
منديل ودخلت فوجدتهم مسحوا لرخام وحلوا النحـاس وعمـروا القناديـل وأوقـدوا الشـموع وغرفـوا الطعـام وروقـوا 

  الشراب.
فلما رأتني رمت يديها على رقبتـي وقالـت: أوحشـتني، ثـم قـدمت الموائـد فأكلنـا حتـى اكتفينـا ورفعـت الجـواري 

اب وتقبيل وحظ إلى نصف الليل فنمنا إلى الصباح ثم قمـت وناولتهـا المائدة وقدمت المدام، فلم نزل في شر 
الخمســين دينــارًا علــى العــادة وخرجــت مــن عنــدها فوجــدت الحمــار فركبــت إلــى الخــان فنمــت ســاعة ثــم قمــت 
جهــزت العشــاء فعملــت جــوزًا ولــوزًا وتحــتهم أرز مفلفــل وعملــت قلقاســًا مقليــًا ونحــو ذلــك وأخــذت فاكهــة نقــًال 

رســلتها وســرت إلــى البيــت وأخــذت خمســين دينــارًا فــي منــديل وخرجــت فركبــت مــع الحمــار علــى ومســمومًا وأ
العــادة إلــى القاعــة فــدخلت ثــم أكلنــا وشــربنا وبتنــا إلــى الصــباح، ولمــا قمــت رميــت لهــا المنــديل وركبــت إلــى 

في نفسـي هـذا  الخان على العادة، ولم أزل على تلك الحالة مدة إلى أن بت ال أملك درهمًا وال دينار، فقلت
 من فعل الشيطان وأنشدت هذه األبيات: 

  مثل اصفرار الشمس عند المغيب  فقر الـفـتـى يذهـب أنـواره

 وٕان أتى فما له مـن نـصـيب  إن غاب ال يذكـر بـين الـورى

 وفي الفال يبكي بدمع صـبـيب  يمر في األسواق مسـتـخـفـياً 

 غـريب بتلى بالـفـقـر إالإذا ا  واهللا ما اإلنـسـان مـن أهـلـه

ثم تمشـيت إلـى أن وصـلت بـين القصـرين وال زلـت أمشـي حتـى وصـلت إلـى بـاب زويلـة فوجـدت الخلـق فـي 
ازدحام والباب منسد من كثرة الخلق فرأيت باألمر المقدر جنديًا فزاحمتـه بغيـر اختيـاري، فجـاءت يـدي علـى 

يه فعمدت إلـى تلـك الصـرة فأخـذتها مـن جيبـه جيبه فجسيته فوجدت فيه صرة من داخل الجيب الذي دي عل
فأحس الجندي بأن جيبه خف فحط يده في جيبـه فلـم يجـد شـيئًا والتفـت نحـوي ورفـع يـده بالـدبوس وضـربني 
علــى رأســي فســقطت إلــى األرض فأحــاط النــاس بنــا وأمســكوا لجــام فــرس الجنــدي وقــالوا: أمــن أجــل الرحمــة 



لجنــدي وقــال: هــذا حرامــي ســارق فعنــد ذلــك أفقــت ورأيــت فصــرخ علــيهم ا ؟تضــرب هــذا الشــاب هــذه الضــربة
الناس يقولون: هذا الشاب مليح لم يأخذ شـيئًا، فبعضـهم يصـدق بعضـهم يكـذب وكثـر القيـل والقـال وجـذبني 
الناس وأرادوا خالصي منه فبـأمر المقـدر جـاء الـوالي هـو وبعـض الحكـام فـي هـذا الوقـت ودخلـوا مـن البـاب 

فقـال الجنـدي: واهللا يـا أميـر المـؤمنين  ؟وعلى الجندي، فقـال الـوالي: مـا الخبـرفوجدوا الخلق مجتمعين علي 
إن هذا حرامي وكان في جيبي كيس أزرق فيه عشـرون دينـارًا فأخـذه وأنـا فـي الزحـام، فقـال الـوالي للجنـدي: 

فقــال الجنــدي: ال فصــرخ الــوالي علــى المقــدم وقــال: أمســكه وفتشــه فأمســكني وقــد زال  ؟هــل كــان معــك أحــد
الســتر عنــي فقــال لــه الــوالي: أعــره مــن جميــع مــا عليــه، فلمــا أعرانــي وجــدوا الكــيس فــي ثيــابي فلمــا وجــدوا 

  الكيس أخذه الوالي وفتحه وعده فرأى فيه عشرين دينارًا كما قال الجندي.
فغضب الوالي وصاح على أتباعه وقال: قدموه فقدموني بين يديه فقال: يا صبي قل الحق هل أنت سـرقت 

فأطرقــت برأســي إلــى األرض وقلــت فــي نفســي: إن قلــت مــا ســرقته فقــد أخرجــه مــن ثيــابي وٕان  ؟كــيسهــذا ال
قلــت ســرقته وقعــت فــي العنــاء ثــم رفعــت رأســي وقلــت: نعــم أخذتــه فلمــا ســمع منــي الــوالي هــذا الكــالم تعجــب 

فقطـع ودعا الشهود فحضروا وشهدوا على منطقي هذا كله في بـاب زويلـة فـأمر الـوالي السـياف بقطـع يـدي 
يـدي اليمنــى فـرق قلــب الجنيــد وشـفع فــي عــدم قتلـي وتركنــي الـوالي ومضــى وصــارت النـاس حــولي وســقوني 
قدح شراب وأما الجندي فإنه أعطاني الكيس وقال: أنت شـاب ملـيح وال ينبغـي أن تكـون لصـًا، فأخذتـه منـه 

  وأنشدت هذه األبيات: 
  سن الناسولم أكن سارقًا يا أح  واهللا ما كنت لصًا يا أخا ثـقة

 فزاد همـي ووسـواس إفـالسـي ولكن رمتني صروف الدهر عن عجل 

 رأسـي سهمًا فطير تاج الملك عـن  وما رمـيت ولـكـن اإللـه رمـى

فتركنـي الجنـدي وانصــرف بعـد أن أعطــاني الكـيس وانصــرفت أنـا ولقيــت يـدي فــي خرقـة وأدخلتهــا عنـي وقــد 
مشـيت إلـى القاعـة وأنـا علـى غيـر اسـتواء ورميـت روحـي علـى تغيرت حالتي واصـفر لـوني ممـا جـرى لـي فت

فقلـت لهـا: رأسـي  ؟الفراش فنظرتنـي الصـبية متغيـر اللـون فقالـت لـي: مـا وجعـك ومـا لـي أرى حالتـك تغيـرت
توجعني ومـا أنـا طيـب، فعنـد ذلـك اغتاظـت وتشوشـت ألجلـي وقالـت: ال تحـرق قلبـي يـا سـيدي، اقعـد وارفـع 

يوم فقد بـان لـي فـي وجهـك كـالم، فقلـت: دعينـي مـن الكـالم فبكـت وصـارت رأسك وحدثني بما حصل لك ال
تحــدثني وأنــا ال أجيبهــا حتــى أقبــل الليــل فقــدمت لــي الطعــام فامتنعــت وخشــيت أن ترانــي آكــل بيــدي الشــمال 
فقلت: ال أشتهي أن آكل في مثل هذه الساعة فقالـت: حـدثني بمـا جـرى لـك فـي هـذا اليـوم وألي شـيء أراك 

فقلت في هذه الساعة أحدثك على مهلي فقدمت لي الشراب وقالت: دونـك  ؟ور الخاطر والقلبمهمومًا مكس
فإنـه يزيــل همــك فــال بــد أن تشــرب وتحــدثني بخبــرك فقلـت لهــا: إن كــان وال بــد فاســقيني بيــدك فمــألت القــدح 

 األبيات:  وشربته ومألته وناولتني إياه فتناولته منها بيدي الشمال وفرت الدمعة من جفني فأنشدت هذه

  وكان ذا عقل وسمع وبصر  إذا أراد اهللا أمـرًا ألمـرئ



 وسل منه عقله سل الشعر  أصم أذنيه وأعمى قـلـبـه

 رد إليه عقله لـيعـتـبـر  حتى إذا أنفذ فيه حكـمـه

فلما فرغت من شعري تناولت القـدح بيـدي الشـمال وبكيـت، فلمـا رأتنـي أبكـي صـرخت صـرخة قويـة وقالـت: 
فقلــت لهــا إن بيــدي حبــة، فقالــت  ؟بكائــك، قــد أحرقــت قلبــي ومــا لــك تناولــت القــدح بيــدك الشــمال مــا ســبب

أخرجــاه حتــى أفقهــا لــك فقلــت: مــا هــو وقــت فقعهــا ال تطيلــي علــي فمــا أخرجهــا فــي تلــك الســاعة ثــم شــربت 
القدح ولـم تـزل تسـقيني حتـى غلـب السـكر علـي فنمـت مكـاني فأبصـرت يـدي بـال كـف ففتشـتني فـرأت معـي 
الكيس الذي فيه الذهب، فدخل عليها الحزن ما ال يدخل على أحـد وال زالـت تتـألم بسـببي إلـى الصـباح فلمـا 
أفقت من النوم وجدتها هيـأت لـي مسـلوقة وقـدمتها فـإذا هـي أربعـة مـن طيـور الـدجاج، وأسـقتني قـدح شـراب 

ذا ألزحـزح بعـض الهـم فقلت: إلى مكـان كـ ؟فأكلت وشربت وحطيت الكيس وأردت الخروج فقالت: أين تروح
عــن قلبــي فقالــت: ال تــروح بــل اجلــس فجلســت فقالــت لــي: وهــل بلغــت محبتــك إيــاي إلــى أن صــرفت جميــع 
مالك علي وعـدمت كفـك فأشـهدك علـي والشـاهد اهللا أنـي ال أفارقـك وسـترى صـحة قـولي ولعـل اهللا اسـتجاب 

ى هــذا الشــاب واشــهدوا أنــي دعــوتي بزواجــك وأرســلت خلــف الشــهود فحضــروا فقالــت لهــم: اكتبــوا كتــابي علــ
قبضــت المهــر فكتبــوا كتــابي عليهــا ثــم قالــت: اشــهدوا أن جميــع مــالي الــذي فــي هــذا الصــندوق وجميــع مــا 

  عندي من المماليك والجواري لهذا الشاب فشهدوا عليها وقبلت أنا التمليك وانصرفوا بعدما أخذوا األجرة.
ًا كبيـرًا وقالـت لـي: انظـر هـذا الـذي فـي الصـندوق ثم أخذتني من يدي وأوقفتني علـى خزانـة وفتحـت صـندوق

فنظرت فإذا هو مآلن مناديل، فقالت: هذا مالك الذي أخذته منك فكلما أعطيتني منديًال فيه خمسون دينـارًا 
ألقه وأرميه في هذا الصندوق فخذ مالك فقد رده اهللا عليك وأنت اليوم عزيز فقد جرى عليـك القضـاء بسـبب 

ا ال أقدر على مكافأتك ولو بذلت روحـي لكـان ذلـك قلـيًال ولـك الفضـل ثـم قالـت لـي: حتى عدمت يمينك وأن
تسلم مالـك فتسـلمته ثـم نقلـت مـا فـي صـندوقها إلـى صـندوقي وضـمت مالهـا إلـى مـالي الـذي كنـت أعطيتهـا 
إياه وفرح قلبي وزال هي فقمت فقبلتها وسكرت معها فقالت: لقد بذلت جميع مالك ويـدك فـي محبتـي فكيـف 

در علــى مكافأتــك واهللا لــو بــذلت روحــي فــي محبتــك لكــان ذلــك قليــل ومــا أقــوم بواجــب حقــك علــي ثــم إنهــا أقــ
كتبت لي جميع ما تملك مـن ثيـاب بـدنها وصـيغتها وأمالكهـا، بحجـة ومـا نامـت تلـك الليلـة إال مهمومـة مـن 

  أجلي حين حكيت لها ما وقع لي وبت معها.
الضـعف، وزاد بهـا المـرض ومـا مكنـت غيـر خمسـين يومـًا ثـم ثم أقمنـا علـى ذلـك أقـل مـن شـهر وقـوي بهـا  

صارت من أهل اآلخرة فجهزتها وواريتها في التراب وعملت لها ختمات وتصـدقت عليهـا بجملـة مـن المـال، 
ثــم نزلــت مــن التربــة فرأيــت لهــا مــاًال جــزيًال وأمالكــًا وعقــارات، ومــن جملــة ذلــك تلــك المخــازن السمســم التــي 

خـزن ومـا كـان اشـتغالي عنـك هـذه المـدة إال ألنـي بعـت بقيـة الحواصـل وٕالـى اآلن لـم بعت لك منها ذلـك الم
أفرغ من قبض الثمن فأرجو منك أنك ال تخـالفني فيمـا أقولـه لـك ألنـي أكلـت زادك فقـد وهبتـك ثمـن السمسـم 
الذي عندك، فهـذا سـبب أكلـي بيـدي الشـمال فقلـت لـه: لقـد أحسـنت إلـي وتفضـلت علـي فقـال لـي: ال بـد أن 



فقلـــت: نعـــم  ؟ســـافر معـــي إلـــى بـــالدي فـــإني اشـــتريت متجـــرًا مصـــريًا واســـكندرانيًا فهـــل لـــك فـــي مصـــاحبتيت
وواعدتــه علــى رأس الشــهر ثــم بعــت جميــع مــا أملــك واشــتريت بــه متجــرًا وســافرت أنــا وذلــك الشــاب إلــى هــذه 

ديار المصـرية البالد التي هي بالدكم فباع الشاب متجـره واشـترى متجـرًا عوضـه مـن بالدكـم ومضـى إلـى الـ
فكان نصيبي من قعودي هذه الليلة حتى حصل من غربتي فهذا يـا ملـك الزمـان مـا هـو أعجـب مـن حـديث 

  األحدب فقال الملك: ال بد من شنقكم كلكم: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  الليلة الثامنة والعشرون 
قال: ال بد من شنقكم فعند ذلـك تقـدم المباشـر إلـى ملـك قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ملك الصين لما 

الصين وقال: إن أذنت لي حكيت لك حكاية وقعت لي فـي تلـك المـدة قبـل أن أجـد هـذا األحـدب وٕان كانـت 
أحب من حديثه تهب لنا أرواحنا فقال الملك: هات ما عندك فقال: اعلم أني كنت تلك الليلـة الماضـية عنـد 

ا الفقهـاء فلمــا قـرأوا المقــرؤون وفرغــوا مـدوا الســماط فمـن جملــة مـا قــدموا زرباجــة جماعـة عملــوا ختمـة وجمعــو 
فقدمنا لنأكل الزرباجة فتأخر واحد منا وامتنع عـن األكـل منهـا فحلفنـا عليـه فأقسـم أنـه ال يأكـل منهـا فشـددنا 

  عليه فقال: ال تشددوا على فكفاني ما جرى لي من أكلها فأنشدت هذا البيت: 
  لم تعيني على فراقه الحيل  رت جانـبـهإذا صديق أنك

فقـال: ألنـي ال آكـل منهـا غـال إن  ؟فلما فرغنا قلنا له: باهللا مـا سـبب امتناعـك عـن األكـل مـن هـذه الزرباجـة
غســلت يــدي أربعــين مــرة، فعنــد ذلــك أمــر صــاحب الــدعوى غلمانــه فــأتوا بالمــاء الــذي طلبــه فغســل يديــه كمــا 

د يــده وهــو مثــل الخــائف ووضــع يــده فــي الزرباجــة وصــار يأكــل وهــو ذكــر، ثــم تقــدم وهــو متكــره وجلــس ومــ
متغصب ونحن نتعجب منه غاية التعجـب ويـده ترتعـد فنصـب إبهـام يـده فـإذا هـو مقطـوع وهـو يأكـل بأربعـة 

فقــال: يــا إخــواني أهــو هــذا  ؟أصــابع فقلنــا لــه: بــاهللا عليــك مــا إلبهامــك هكــذا أهــو خلقــة اهللا أم أصــابه حــادث
كن إبهام األخرى وكذلك رجالي االثنين ولكن انظروا ثم كشـف إبهـام يـده األخـرى فوجـدناها اإلبهام وحده ول

  مثل اليمين وكذلك رجاله بال إبهامين.
فلمـــا رأينـــاه كـــذلك ازددنـــا عجبـــًا وقلنـــا لـــه: مـــا بقـــي لنـــا صـــبر علـــى حـــديثك، واألخبـــار بســـبب قطـــع إبهـــامي 

اعلمــوا أن والــدي كــان تــاجر مــن التجــار الكبــار يــديكورجليك وســبب غســل يــديك، مائــة وعشــرين مــرة فقــال: 
وكان أكبر تجار مدينة بغداد في أيام الخليفـة هـارون الرشـيد وكـان مولعـًا بشـرب الخمـر وسـماع العـود فلمـا 
مـات لــم يتـرك شــيئًا فجهزتـه، وقــد عملـت لــه ختمـات وحزنــت عليـه أيامــًا وليـالي ثــم فتحـت دكانــه فمـا وجدتــه 

ديونًا كثيـرة فصـبرت أصـحاب الـديون وطيبـت خـواطرهم وصـرت أبيـع وأشـتري  خلف إال يسيرًا ووجدت عليه
  وأعطي من الجمعة أصحاب الديون وال زلت على هذه الحالة إلى أن وفيت الديون وزدت على رأس مالي.

فبينمــا أنــا جــالس يومــًا مــن األيــام إذا رأيــت صــبية لــم تــر عينــي أحســن منهــا عليهــا حلــي وحلــل فــاخرة وهــي 
وقدامها عبد وورائها عبد فأوقفت البغلة على رأس السوق ودخلت ورائهـا خـادم، وقـال: يـا سـيدتي  راكبة بغلة

اخرجي وال تعلمي أحدًا فتطلقـي فينـا النـار ثـم حجبهـا الخـادم فلمـا نظـرت إلـى دكـاكين التجـار لـم تجـد أفخـر 



جـدت أحسـن مـن من دكاني، فلما وصلت إلى جهتي والخادم خلفها وصلت إلـى دكـاني وسـلمت علـي فمـا و 
حـــديثها وال أعـــذب مـــن كالمهـــا، ثـــم كشـــفت عـــن وجههـــا فنظرتهـــا نظـــرة أعقبتنـــي ألـــف حســـرة وتعلـــق قلبـــي 

  بمحبتها، وجعلت أكرر النظر إلى وجهها وأنشد: 
  ها قد مددت إلى نوالك راحتي  جودي علي بزورة أحيا بـهـا

  فلما سمعت إنشادي أجابتني بهذه األبيات: 
 فإن فـؤادي ال يحـب سـواكـم  أن سالكم عدمت فؤادي في الهوى

 فال سرها بعد العبـاد لـقـاكـم  وٕان نظرت عيني إلى غير حسنكم 

 وقلبي حزين مغـرم بـهـواكـم  حلفت يمينًا لست أسلـوا هـواكـم

 فيا ليته لما سقـانـي سـقـاكـم  سقاني الهوى كأسًا من الحب صافياً 

 أين حللتم فادفنـونـي حـداكـمو   خذوا رمقي حيث استقرت بكم نوى

 أنين عظامي عند رفـع نـداكـم  وٕان تذكروا اسمي عند قبري يجيبكم

 رضـاكـم لقلت رضا الرحمن ثم  فلو قليل لي ماذا على اهللا تشتهـي

فقلت: يـا سـيدتي مملوكـك فقيـر، ولكـن اصـبري  ؟فلما فرغت من شعرها قالت: يا فتى أعندك تفاصيل مالح
جار دكاكينهم وأجيء لك بما تريدينه ثم تحدثت أنا وٕاياها وأنا غارق في بحر محبتها تائـه فـي حتى تفتح الت

عشقها، حتى فتحت التجار دكاكينهم فقمت وأخذت لها جميع ما طلبته، وكان ثمن ذلك خمسـة آالف درهـم 
ولــم تــذكر لــي  وناولــت الخــادم جميــع ذلــك فأخــذه الخــادم وذهبــا إلــى خــارج الســوق فقــدموا لهــا البغلــة فركبــت

منأين هي واستحيت أن أذكر لها ذلك والتزمـت الـثمن للتجار،وتكلفـت خمسـة آالف درهـم وجئـت البيـت وأنـا 
سكران من محبتها، فقدموا لي العشاء ألكلت لقمة وتذكرت حسنها وجمالها فأشغلني عـن األكـل، وأردت أن 

ي التجــار بــأموالهم فصــبرتهم أســبوعًا آخــر، أنــام فلــم يجيئنــي نــوم ولــم أزل علــى هــذه الحالــة أســبوعًا وطــالبتن
فبعد األسبوع أقبلت وهي على البغلة ومعها خادم وعبدان: فلما رأيتها زال عنـي الفكـر ونسـيت مـا كنـت فيـه 
وأقبلـــت تحـــدثني بحـــديثها الحســـن ثـــم قالـــت: هـــات الميـــزان وزن مالـــك فـــأعطتني ثمـــن مـــا أخذتـــه بزيـــادة، ثـــم 

فقلـت: ال إنـي ال  ؟وت فرحًا وسرورًا ثم قالت لي: هـل لـك أنـت زوجـةانبسطت معي في الكالم فكدت أن أم
فقلــت: مـن شــيء خطــر ببــالي ثــم أنــي أخــذت بعــض دنــانير  ؟أعـرف امــرأة ثــم بكيــت فقالــت لــي: مالــك تبكــي

وأعطيتها للخادم وسألتها أن يتوسـط فـي األمـر فضـحك وقـال: هـي عاشـقة لـك أكثـر منـك ومـا لهـا بالقمـاش 
محبتهـا لـك فخاطبهـا بمـا تريـد فإنهـا ال تخالفـك فيمـا تقـول فرأتنـي وأنـا أعطـي الخـادم حاجة وٕانما هي ألجـل 

الــدنانير فرجعــت وجلســت ثــم قلــت لهــا: تصــدقي علــى مملوكــك واســمحي لــه فيمــا يقــول ثــم حــدثتها بمــا فــي 
مـت خاطري فأعجبها ذلك وأجابتني وقالت: هذا الخادم يأتي برسالتي واعمل أنت بما يقول لك الخـادم ثـم قا

ومضــت وقمــت وســلمت التجــار أمــوالهم وحصــل لهــم الــربح، إال أنــا فإنهــا حــين ذهبــت حصــل لــي النــدم مــن 
  انقطاع خبرها عني ولم أنم طول الليل.



فما كان إال أيام قالئل وجاءني خادمهـا فأكرمتـه وسـألته عنهـا، فقـال: إنهـا مريضـة فقلـت للخـادم: اشـرح لـي 
دة زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد وهــي مــن جواريهــا، وقــد اشــتهت علــى أمرهــا قــال: إن هــذه الصــبية ربتهــا الســي

سيدتها الخـروج والـدخول فأذنـت لهـا فـي ذلـك فصـارت تـدخل وتخـرج حتـى صـارت قهرمانـة، ثـم أنهـا حـدثت 
بك سيدتها وسألتها أن تزوجها بك، فقالت سيدتها: ال أفعل حتى أنظر هذا الشاب فإن كان يشبهك زوجتـك 

الساعة أن ندخل بك الدار فإن دخلت ولم يشعر بك أحد وصلت تزويجـك إياهـا وٕان  به ونحن نريد في هذه
فقلت: نعـم أروح معـك وأصـبر علـى األمـر الـذي حـدثتني بـه فقـال  ؟انكشف أمرك ضربت رقبتك فماذا تقول

لـي الخــادم: إذا كانــت هــذه الليلــة فــامض إلــى المســجد الـذي بنتــه الســيدة زبيــدة علــى الدجلــة فصــل فيــه وبــت 
  اك فقلت: حبًا وكرامة فلما جاء وقت العشاء مضيت إلى المسجد وصليت وبت هناك.هن

فلمــا كــان وقــت الســحر رأيــت الخــادمين قــد أقــبال فــي زورق ومعهمــا صــناديق فارغــة فأدخلوهــا فــي المســجد 
وانصــرفوا وتــأخر واحــد منهمــا فتأملتــه وٕاذا هــو الــذي كــان واســطة بينــي وبينهــا فبعــد ســاعة صــعدت غلينــا 

ريـــة صـــاحبتي فلمـــا أقبلـــت قمـــت إليهـــا وعانقتهـــا فقبلتنـــي وبكـــت تحـــدثنا ســـاعة فأخـــذتني ووضـــعتني فـــي الجا
صندوق وأغلقته علي ولم أشعر إال وأنا في دار الخليفة وجاؤوا إلي بشيء كثير مـن األمتعـة بحيـث يسـاوي 

م تقـدر علــى خمسـين ألـف درهـم ثـم رأيـت عشـرين جاريـة أخـرى وهــن نهـد أبكـار وبيـنهن السـت زبيـدة وهـي لـ
المشي مما عليها من الحلي والحلل فلما أقبلت تفرقت الجواري من حواليهـا فأتيـت إليهـا وقبلـت األرض بـين 
يديها فأشارت لي بالجلوس فجلست بين يديها ثم شرعت تسألني عن حالي وعن نسبي فأجبتها عـن كـل مـا 

، ثــم قالــت لــي: اعلــم أن هــذه الجاريــة ســألتني عنــه ففرحــت وقالــت: واهللا مــا خابــت تربيتنــا فــي هــذه الجاريــة
  عندنا بمنزلة ولد الصلب وهي وديعة اهللا عندك.

فقبلت األرض قدامها ورضيت بزواجي إياها ثم أمرتني أن أقيم عندهم عشرة أيام فأقمت عندهم هذه المـدة  
ــا ال أدري مــن هــي الجاريــة إال أن بعــض الوصــائف تــأتيني بالغــداء والعشــاء ألجــل الخدمــة، و  بعــد هــذه وأن

المدة استأذنت السيدة زبيدة زوجها أمير المـؤمنين فـي زواج جاريتهـا فـأذن لهـا وأمـر لهـا بعشـرة آالف دينـار 
فأرسلت السيدة زبيدة إلى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها وبعد ذلك عملوا الحلويـات واألطعمـة الفـاخرة 

ام أخر وبعد العشرين يومـًا أدخلـوا الجاريـة الحمـام وفرقوا على سائر البيوت ومكثوا على هذا الحال عشرة أي
ألجل الدخول بها ثم أنهم قدموا سفرة فيها طعام من جملته خافقيـة زرباجـة محشـوة بالسـكر وعليهـا مـاء ورد 
ممســك وفيهــا أصــناف الــدجاج المحمــرة وغيــره مــن ســائر األلــوان ممــا يــدهش العقــول فــواهللا حــين حضــرت 

نزلــت علــى الزرباجــة وأكلــت منهــا بحســب الكفايــة ومســحت يــدي ونســيت أن المائــدة مــا أمهلــت نفســي حتــى 
أغســلها ومكثــت جالســًا إلــى أن دخــل الظــالم وأوقــدت الشــموع، وأقبلــت المغنيــات بالــدفوف ولــم يزالــوا يجلــون 

  العروسة وينقطون بالذهب حتى طافت القصر كله وبعد ذلك أقبلوا علي ونزعوا ما عليها من الملبوس.
هــا فــي الفــراش وعانقتهــا وأنــا لــم أصــدق بوصــالها شــمت فــي يــدي رائحــة الزرباجــة فلمــا شــمت فلمــا خــارت ب

الرائحـة صـرخت فنــزل لهـا الجــواري مـن كــل جانـب فارتجفــت ولـم أعلـم مــا الخبـر فقالــت الجـواري: مــا لـك يــا 
 ؟نـونيفقالت لهن: أخرجوا هذا المجنون فأنا أحسب أنه عاقل، فقلت لها: ومـا الـذي ظهـر لـك مـن ج ؟أختنا



فقالت: يا مجنون ألي شيء أكلت من الزرباجة ولم تغسل يدك فواهللا ال أقبلك على عدم عقلك وسوء فعلـك 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  الليلة التاسعة والعشرون 
م تناولـت قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت للشاب: ال أقبلك على عدم عقلـك وسـوء فعلـك، ثـ

من جانبها سوطًا ونزلت به على ظهري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود مـن كثـرة الضـرب ثـم إنهـا 
قالت للجواري: خذوه وامضوا به إلى متولي ليقطع يده التي أكل بها الزرباجة، ولم يغسلها فلما سمعت ذلك 

دم غسلي إياهـا فـدخلن عليهـا الجـواري، قلت: ال حول وال قوة إال باهللا أتقطع يدي من أجل أكل الزرباجة وع
وقلــن لهــا: يــا أختنــا ال تؤاخذيــه بفعلــه هــذه المــرة، فقالــت واهللا ال بــد أن أقطــع شــيئًا مــن أطرافــه، ثــم راحــت 
وغابت عني عشرة أيام ولم أرها إال بعد عشرة أيام ثـم أقبلـت علـي وقالـت لـي: يـا أسـود الوجـه أنـا ال أصـلح 

غسل يـدك ثـم صـاحت علـى الجـواري فكتفـوني وأخـذت موسـًا ماضـيًا وقطعـت لك فكيف تأكل الزرباجة ولم ت
إبهامي يـدي وٕابهـامي ورجلـي كمـا تـرون يـا جماعـة فغشـي علـي، ثـم ذرت علـي بالـذرور فـانقطع الـدم وقلـت 
فـي نفسـي: ال آكــل الزرباجـة مـا بقيــت حتـى أغســل يـدي أربعـين مــرة باإلشـنان وأربعـين مــرة بالسـعد وأربعــين 

فأخـذت علـي ميثاقـًا أنـي ال آكـل الزرباجـة حتـى أغسـل يـدي كمـا ذكـرت لكـم فلمـا جئـتم بهـذه مرة بالصـابون 
الزرباجة تغير لـوني وقلـت فـي نفسـي: هـذا سـبب غبهـامي يـدي ورجلـي، فلمـا غصـبتم علـي قلـب: ال بـد أن 

  أوفي بما حلفت.
نمــت أنــا وٕاياهــا قــال: فلمــا حلفــت لهــا طــاب قلبهــا و  ؟فقالــت لــه والجماعــة حاضــرون مــا حصــل لــك بعــد ذلــك

وأقمنا مدة على هـذا الحـال وبعـد تلـك المـدة قالـت: إن أهـل دار الخالفـة ال يعلمـون بمـا حصـل بينـي وبينـك 
فيها وما دخلها أجنبي غيرك وما دخلت فيها إال بعناية السيدة زبيدة ثم أعطتني خمسين ألف دينار وقالت: 

رجــت واشــتريت دارًا فســيحة مليحــة ونقلــت جميــع مــا خــذ هــذه الــدنانير واخــرج واشــتر لنــا بهــا دارًا فســيحة فخ
عنــدها مــن الــنعم ومــا ادخرتــه مــن األمــوال والقمــاش والتحــف إلــى هــذه الــدار التــي اشــتريتها فهــذا ســبب قطــع 
إبهامي فأكلنا وانصرفنا وبعد ذلك جرى لي مع األحدب مـا جـرى وهـذا جميـع حـديثي والسـالم، فقـال الملـك: 

ب بــل حــديث األحــدب أعــذب مــن ذلــك وال بــد صــلبكم جميعــًا. وهنــا أدرك مــا هــذا بأعــذب مــن حــديث األحــد
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قال: ال بد من صلبكم جميعًا فتقدم اليهودي وقبل األرض وقـال:  
حـديث األحـدب، فقـال لـه ملـك الصـين هـات مـا عنـدك فقـال: يا ملـك الزمـان أنـا أحـدثك بحـديث أعـذب مـن 

أعجب ما جرى في زمن شبابي أني كنت في الشام وتعلمت منـه صـنعة فعملـت فيهـا، فبينمـا أنـا أعمـل فـي 
صنعتي يومًا من األيام، إذا تأتي مملوك من بيت الصـاحب بدمشـق، فخرجـت لـه وتوجهـت معـه إلـى منـزل 



وان سريرًا من المرمر بصـفائح الـذهب وعليـه مـريض راقـد وهـو شـاب الصاحب فدخلت فرأيت في صدر اإلي
لــم يــر أحســن منــه فــي زمانــه فقعــدت عنــد رأســه ووعــدت لــه بالشــفاء فأشــار إليــه بعينيــه فقلــت لــه: يــا ســيدي 
ناولني يدك فأخرج لي يـده اليسـرى فتعجبـت مـن ذلـك وقلـت فـي نفسـي: يـا اهللا العجـب أن هـذا الشـاب ملـيح 

س عنــده أدب إن هــذا هــو العجــب، ثــم جسســت مفاصــله وكتبــت لــه ورقــة ومكثــت أتــردد ومــن بيــت كبيــر ولــي
فقلـت: نعـم فـأمر  ؟عليه مدة عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشر قال الشاب: هـل لـك أنـت نتفـرج فـي الغرفـة

مـرهم بـه العبيد أن يطلعوا الفـراش إلـى فـوق وأمـرهم أن يشـووا خروقـًا وأن يـأتوا إلينـا بفاكهـة ففعـل العبيـد مـا أ
  وأتوا بالفاكهة فأكلنا وأكل هو بيده الشمال.

فقلت له: حدثني بحديثك فقال لي: يا حكيم الزمان اسمع حكاية ما جرى لي، اعلم أنني مـن أوالد الموصـل 
وكان لي والد قد توفي أبوه وخلف عشـرة أوالد ذكـور مـن جملـتهم والـدي وكـان أكبـرهم فكبـروا كلهـم وتزوجـوا 

ما إخوته التسعة فلم يرزقوا بأوالد فكبرت أنـا وصـرت بـين أعمـامي وهـم فرحـون بـي فرحـًا ورزق والدي بي وأ
شديدًا، فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال وكنت ذات يوم مع والدي في جامع الموصل وكان اليوم ويـم جمعـة 

د وغرائـب فصلينا الجمعة وخرج النـاس جميعـًا وأمـا والـدي وأعمـامي فـإنهم قعـدوا يتحـدثون فـي عجائـب الـبال
المدن إلـى أن ذكـروا مصـر فقـال بعـض أعمـامي: إن المسـافرين يقولـون: مـا علـى وجـه األرض أحسـن مـن 
مصر ونيلها، ثم أنهم أخذوا يصفون مصر ونيلها، فلما فرغوا من كالمهم وسمعت أنا هـذه األوصـاف التـي 

  في مصر صار جاري مشغوًال بها ثم انصرفوا وتوجه كل واحد منهم إلى منزله.
فبــت تلــك الليلــة لــم يــأتني نــوم مــن شــغفي بهــا ولــم يطــب لــي أكــل وال شــرب فلمــا كــان بعــد أيــام قالئــل تجهــز 
أعمامي إلى مصر فبكيت على والدي ألجل الذهاب معهم حتى جهز لي متجرًا ومضـيت معهـم وقـال لهـم: 

رجنـا مـن الموصـل ال تدعوه يدخل مصر بل اتركوه في دمشق لبيع متجره فيها ثم سافرنا وودعت والـدي وخ
وما زلنا مسافرين إلى أن وصلنا إلى حلب فأقمنـا بهـا أيامـًا ثـم سـافرنا إلـى أن وصـلنا دمشـق فرأيناهـا مدينـة 
ذات أشجار وأنهار وأثمار وأطيار كأنها جنة فيها كل فاكهة فنزلنا في بعض الخانات واسـتمر بهـا أعمـامي 

ة دراهـم ففرحـت بـالربح ثـم تركنـي أعمـامي وتوجهـوا حتى باعوا واشـتروا وبـاعوا بضـاعتي فـربح الـدرهم خمسـ
  إلى مصر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة والثالثين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما تركوه أعمامه وتوجهوا إلى مصر قال: مكثت بعدهم وسـكنت 

ـــذذ بالمآكـــل فـــي قاعـــة مليحـــة البنيـــان يعجـــر عـــن وصـــف ها اللســـان أجرتهـــا كـــل شـــهر بـــدينارين وصـــرت أتل
والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معي فبينما أنا قاعد علـى بـاب القاعـة يومـًا مـن األيـام وٕاذا بصـبية 
أقبلــت علــي وهــي البســة أفخــر المالبــس ومــا رأت عينــي أفخــر منهــا فعزمــت عليهــا فمــا قصــرت بــل صــارت 

ت بها وفرحت بدخولها فرددت الباب علـي وعليهـا وكشـفت عـن وجههـا وقلعـت داخل الباب فلما دخلت ظفر 
إزارهــا فوجــدتها بديعــة الجمــال فــتمكن حبهــا مــن قلبــي فقمــت وجئــت بســفرة مــن أطيــب المــأكول والفاكهــة ومــا 



يحتاج غليه المقام وأكلنا ولعبنا وبعد اللعب شربنا حتى سـكرنا ثـم نمـت معهـا فـي أطيـب ليلـة إلـى الصـباح، 
ذلك أعطيتها عشرة دنانير فحلفـت أنهـا ال تأخـذ الـدنانير منـي ثـم قالـت: يـا حبيبـي انتظرنـي بعـد ثالثـة  وبعد

ــانير وودعتنــي  ــدنانير مثــل هــذا وأعطتنــي هــي عشــرة دن ــا بهــذه ال أيــام وقــت المغــرب أكــون عنــدك وهــيء لن
  وانصرفت فأخذت عقلي معها.

الحلــي والحلــل أعظــم ممــا كــان عليهــا أوًال وكنــت فلمــا مضــت األيــام الثالثــة أتــت وعليهــا مــن المــزركش أو  
هيـأت لهــا مــا يليـق بالمقــام قبــل أن تحضـر فأكلنــا وشــربنا ونمنــا مثـل العــادة إلــى الصـباح ثــم أعطتنــي عشــرة 
دنانير وواعدتني بعد ثالثة أيام أنها تحضر عندي فهيأت لها ما يليـق بالمقـام وبعـد ثالثـة أيـام حضـرت فـي 

فقلـت: أي واهللا فقالـت: هـل تـأذن لـي  ؟اني ثم قالت لي: يا سيدي هـل أنـا مليحـةقماش أعظم من األول والث
أن أجــيء معــي بصــبية أحســن منــي وأصــغر ســنًا منــي حتــى تلعــب معنــا ونضــحك وٕاياهــا فإنهــا ســألتني أن 
تخرج معي وتبيـت معنـا لنضـحك وٕاياهـا ثـم أعطتنـي عشـرين دينـارًا وقالـت لـي: زد لنـا المقـام ألجـل الصـبية 

تي معي، ثم إنها ودعتني وانصـرفت، فلمـا كـان اليـوم الرابـع جهـزت لهـا مـا يليـق بالمقـام علـى العـادة التي تأ
فلمــا كــان بعــد المغــرب وٕاذا بهــا قــد أتــت ومعهــا واحــدة ملفوفــة بــإزار فــدخلتا وجلســتا ففرحــت وأوقــدت الشــموع 

بية الجديدة عن وجهها فرأيتهـا واستقبلتهما بالفرح والسرور فقامتا ونزعتا ما عليهما من الثياب، وكشفت الص
كالبدر في تمامه فلم أر أحسن منها فقمت وقدمت لهما األكل والشـرب فأكلنـا وشـربنا وصـرت أقبـل الصـبية 
الجديــدة وأمــأل لهــا القــدح وأشــرب معهــا فغــارت الصــبية األولــى فــي البــاطن ثــم قالــت: بــاهللا إن هــذه الصــبية 

لت: خاطري أن تنام معها قلت: على رأسي وعينـي ثـم قامـت فقلت: أي واهللا قا ؟مليحة أما هي أظرف مني
وفرشت لنا فقمت ونمت مع الصبية الجديدة إلى وقت الصـبح فلمـا أصـبحت وجـدت يـدي ملوثـة بـدم فتحـت 
عينــي فوجــدت الشــمس قــد طلعــت فنبهــت الصــبية فتــدحرج رأســها عــن بطنهــا فظننــت أنهــا فعلــت ذلــك مــن 

ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت الصـبية ورددت التـراب وأعـدت غيرتها منها ففكرت ساعة ثم قمت قلعت 
الرخام كما كان ورفعت المخدة فوجدت تحتها العقد الذي كان في عنق تلك الصبية فأخذتـه وتأملتـه وبكيـت 
ساعة ثم أقمت يومين وفي اليوم الثالث دخلت الحمام وغيرت أثوابي وأنا ما معي شـيء مـن الـدراهم فجئـت 

فوســوس لــي الشــيطان ألجــل إنفــاذ القــدر فأخــذت عقــد الجــوهر وتوجهــت بــه إلــى الســوق  يومــًا إلــى الســوق
وناولته للدالل فقـام لـي وأجلسـني بجانبـه وصـبر حتـى عمـر السـوق وأخـذه الـدالل ونـادى عليـه خفيـة وأنـا ال 

صـنعة أعلم وٕاذا بالعقد مثمن بلغ ثمنه ألفي دينار فجـاءني الـدالل وقـال لـي: إن هـذا العقـد نحـاس مصـنوع ب
اإلفرنج وقد وصل ثمنه إلى ألف درهـم، فقالـت لـه: نعـم كنـا صـنعناه بصـنعة اإلفـرنج لواحـدة نضـحك عليهـا 

  به وورثتها زوجتي فرأينا بيعه، فرح واقبض األلف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  في الليلة الثانية والثالثين 
لمـا قـال للـدالل اقـبض األلـف درهـم وسـمع الـدالل ذلـك عـرف أن  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب

قضــيته مشــكلة فتوجــه بالعقــد إلــى كبيــر الســوق وأعطــاه إيــاه فأخــذه وتوجــه بــه إلــى الــوالي وقــال لــه: إن هــذا 



العقـــد ســـرق مـــن عنـــدي ووجـــدنا الحرامـــي البســـًا لبـــاس أوالد التجـــار فلـــم أشـــعر إال والظلمـــة قـــد أحـــاطوا بـــي 
بي إلى الوالي فسألني الوالي عن ذلك العقد فقلت لـه مـا قلتـه للـدالل فضـحك الـوالي وقـال: وأخذوني وذهبوا 

ما هذا كالم الحق فلـم أدر إال وحواشـيه جردونـي مـن ثيـابي وضـربوني بالمقـارع علـى جميـع بـدني فـأحرقني 
رقته قطعــوا الضــرب فقلــت: أنــا ســرقته وال أقــول إن صــاحبته مقتولــة عنــدي فيقتلــوني فيهــا، فلمــا قلــت أنــي ســ

يـــدي وقلوهـــا فـــي الزيـــت فغشـــي علـــي فســـقوني الشـــراب حتـــى أفقـــت فأخـــذت يـــدي وجئـــت إلـــى القاعـــة فقـــال 
صاحب القاعة حيثما جرى لك هذا فادخل القاعة وانظر لـك موضـعًا آخـر ألنـك مـتهم بـالحرام فقلـت لـه: يـا 

  سيدي اصبر علي يومين أو ثالثة حتى أنظر لي موضعًا، قال: نعم ومضى وتركني.
فبقيت قاعد أبكي وأقول: كيف أرجع إلى أهلي وأنا مقطـوع اليـد والـذي قطـع يـدي لـم يعلـم أنـي بـريء فلعـل  

اهللا يحــدث بعــد ذلــك أمــرًا، وصــرت أبكــي بكــاء شــديدًا فلمــا مضــى صــاحب القاعــة عنــي لحقنــي غــم شــديد 
ة وكبيـر السـوق فتشوشت يومين وفي اليوم الثالث ما أدري غال وصاحب القاعة جاءني ومعه بعـض الظلمـ

فلـم يمهلـوني بـل كتفـوني ووضـعوا فـي رقبتـي  ؟وادعى علي أني سرقت العقـد فخرجـت لهـم وقلـت: مـا الخبـر
جنزيرًا وقالوا لي: إن العقد الذي كان معك طلع لصـاحب دمشـق ووزيرهـا وحاكمهـا وقـالوا: إن هـذا العقـد قـد 

ذا الكـالم مـنهم ارتعـدت مفاصـلي ضاع من بيت الصاحب مـن مـدة ثـالث سـنين ومعـه ابنتـه فلمـا سـمعت هـ
وقلــت فــي نفســي إنهــم ســيقتلونني وال محالــة، واهللا ال بــد أننــي أحكــي للصــاحب حكــايتي فــإن شــاء قتلنــي وٕان 
شاء عفى عني، فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يديه فلما رآني قال: أهذا هو الذي سرق العقـد ونـزل 

سـجن كبيـر السـوق وقـال لـه: أعـط هـذا ديـة يـده وٕاال أشـنقك وآخـذ إنكم قطعتم يده ظلمًا ثـم أمـر ب ؟به ليبيعه
جميع مالك، ثم صاح على أتباعه فأخذوه وجردوه وبقيت أنا والصاحب وحدنا بعـد أن فكـوا الغـل مـن عنقـي 
 ؟بإذنــه وحلــوا وثــاقي ثــم نظــر إلــي الصــاحب وقــال: يــا ولــدي حــدثني واصــدقني كيــف وصــل إليــك هــذا العقــد

قــول لــك الحــق، ثــم حدثتــه بجميــع مــا جــرى لــي مــع الصــبية األولــى وكيــف جــاءتني فقلــت: يــا مــوالي إنــي أ
  بالثانية وكيف ذبحتها من الغيرة وذكرت له الحديث بتمامه.

فلما سمع كالمي هز رأسه وحط منديله على وجهه وبكى ساعة ثـم أقبـل علـي وقـال لـي: اعلـم يـا ولـدي أن 
ها إلى ابن عمها بمصر فجاءتني وقـد تعلمـت العهـر مـن الصبية ابنتي وكنت أحجز عليها فلما بلغت أرسلت

أوالد مصر وجاءتك أربع مرات، ثم جاءتك بأختها الصغيرة واالثنتان شقيقتان وكانتا محبتين لبعضـهما فلمـا 
جرى للكبيرة ما جرى أخرجت سرها على أختهـا فطلبـت منـي الـذهاب معهـا ثـم رجعـت وحـدها فسـألتها عنهـا 

لت: ال اعلم لها خبر ثم قالت ألمها سرًا جميع ما جرى من ذبحها أختهـا فـأخبرتني فوجدتها تبكي عليها وقا
أمها سرًا ولم تـزل تبكـي وتقـول: واهللا ال أزال أبكـي عليهـا حتـى أمـوت وكالمـك يـا ولـدي صـحيح فـإني أعلـم 

ذ منــك بــذلك قبــل أن تخبرنــي بــه فــانظر أن أزوجــك ابنتــي الصــغيرة فإنهــا ليســت شــقيقة لهمــا وه يبكــر وال آخــ
مهرًا فأجعل لكما راتبًا من عنـدي وتبقـى عنـدي بمنزلـة ولـدي فقلـت لـه: األمـر كمـا تريـد يـا سـيدي ومـن أيـن 
لي أن أصل إلى هذا فأرسل الصاحب في الحـال مـن عنـده بريـد وأتـاني بمـالي الـذي خلفـه والـدي والـذي أنـا 

  اليوم في أرغد عيش.



 كثيــرًا، وســافرت مــن عنــده فوصــلت إلــى بلــدكم هــذه فتعجبــت منــه وأقمــت عنــده ثالثــة أيــام وأعطــاني مــاالً 
فطابـــت لـــي المعيشـــة وجـــرى لـــي مـــع األحـــدب مـــا جـــرى، فقـــال ملـــك الصـــين: مـــا هـــذا بأعجـــب مـــن حـــديث 
األحـــدب وال بـــد لـــي مـــن شـــنقكم جميعـــًا وخصوصـــًا الخيـــاط الـــذي هـــو رأس كـــل خطيئـــة قـــال: يـــا خيـــاط إن 

  حكم.حدثتني بشيء أعجب من حديث األحدب وهبت لكم أروا
 

  حكاية مزين بغداد
فعند ذلك تقدم الخيـاط وقـال: اعلـم يـا ملـك الزمـان أن الـذي جـرى لـي أعجـب ممـا جـرى للجميـع ألنـي كنـت 
ـــاب الصـــنائع مـــن خيـــاطين وبـــزازين  ـــل أن أجتمـــع باألحـــدب أول النهـــار فـــي وليمـــة بعـــض أصـــحاب أرب قب

حب الــدار قــد دخــل علينــا ومعــه ونجــارين وغيــر ذلــك، فلمــا طلعــت الشــمس حضــر الطعــام لنأكــل، وٕاذا بصــا
شاب وهو أحسن ما يكون من الجمال غيـر أنـه أعـرج فـدخل علينـا وسـلم فقمنـا، فلمـا أراد الجلـوس رأى فينـا 
إنســانًا مزينــًا فــامتنع عــن الجلــوس وأراد أن يخــرج مــن عنــدنا فمنعنــاه نحــن وصــاحب المنــزل وشــددنا عليــه 

فاقــل: بــاهللا يــا مــوالي ال تتعــرض لــي  ؟وخروجــكوحلــف عليــه صــاحب المنــزل وقــال لــه: مــا ســبب دخولــك 
  بشيء فإن سبب خروجي هذا المزين الذي هو قاعد.

فلمــا ســمع منــه صــاحب الــدعوة هــذا الكــالم تعجــب غايــة العجــب وقــال: كيــف يكــون هــذا الشــاب مــن بغــداد 
فقــال  وتشــوش خــاطره مــن هــذا المــزين ثــم التفتنــا إليــه وقلنــا لــه: إحــك لنــا مــا ســبب غيظــك مــن هــذا المــزين

الشاب: يا جماعة إنه جرى لي مع هذا المزين أمر عجيـب فـي بغـداد بلـدي وكـان هـو سـبب عرجـي وكسـر 
رجلي وحلفت أني ما بقيت قاعدًا في مكان وال أسكن في بلـد هـو سـاكن بهـا وقـد سـافرت مـن بغـداد ورحلـت 

أن تحكــي لنــا حكايتــك معــه  منهــا وســكنت فــي هــذه المدينــة وأنــا الليلــة ال أبيــت إال مســافر فقلنــا: بــاهللا عليــك
فاصفر لون المزين حين سألنا الشاب، ثـم قـال الشـاب: اعلمـوا يـا جماعـة الخيـر أن والـدي مـن أكـابر تجـار 

  بغداد ولم يرزقها هللا تعالى بولد غيري.
فلما كبـرت وبلغـت مبلـغ الرجـال تـوفي والـدي إلـى رحمـة اهللا تعـالى وخلـف لـي مـاًال وخـدمًا وحشـمًا فصـرت  

البس وآكل أحسن المآكل، وكان اهللا سبحانه وتعالى بغضني فـي النسـاء إلـى أن كنـت ماشـيًا يومـًا ألبس الم
مــن األيــام فــي أزقــة بغــداد وٕاذا بجماعــة تعرضــوا لــي فــي الطريــق فهربــت ودخلــت زقاقــًا ال ينفــذ وارتكنــت فــي 

وطلــت منهــا صــبية آخــره علــى مصــطبة فلــم أقعــد غيــر ســاعة وٕاذا بطاقــة قبالــة المكــان الــذي أنــا فيــه فتحــت 
كالبدر في تمامه لم أر في عمري مثلها ولها زرع تسقيه وذلك الـزرع تحـت الطاقـة فالتفتـت يمينـًا وشـمًال ثـم 

  قفلت الطاقة وغابت عن عيني.
فانطلقت في قلبي النار واشتغل خاطري بهما وانقلب بغضي للنسـاء محبـة فمـا زلـت جالسـًا فـي المكـان إلـى 

نيا مــن شــدة الغــرام وٕاذا بقاضــي المدينــة راكــب وقدامــه عبيــد ووراءه خــدم فنــزل المغــرب وأنــا غائــب عــن الــد
ودخل البيت الذي طلت منه تلك الصبية فعرفت أنه أبوها، ثـم إنـي جئـت منزلـي وأنـا مكـروب ووقعـت علـى 
الفراش مهمومًا فدخلن علي جواري وقعدن حولي ولـم يعـرفن مـا بـي وأنـا لـم أبـد لهـن أمـرًا ولـم أرد لخطـابهن 



جوابًا، وعظم مرضي فصارت الناس تعودني فدخلت علي عجوز فلما رأتني لم يخـف عليهـا حـالي، فقعـدت 
فحكيــت لهــا حكــايتي وهنــا أدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت  ؟عنــد رأســي والطفتنــي وقالــت لــي: قــل لــي خبــرك

  عن الكالم المباح.
 

  في الليلة الثالثة والثالثين 
الشاب لما حكى للعجوز حكايته قالت له: يا ولـدي إن هـذه بنـت قاضـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن 

بغداد وعليها الحجر والموضع الذي رأيتها فيه هـو طبقتهـا وأبوهـا لـه هالـة فـي أسـفل وهـي وحـدها وأنـا كثيـرًا 
مــا أدخــل عنــدهم وال تعــرف وصــالها إال منــي فشــد حيلــك فتجلــدت وقويــت نفســي حــين ســمعت حــديثها وفــرح 

اليوم وأصبحت متماسك األعضاء مرتجيًا تمام الصحة، ثـم مضـت العجـوز ورجعـت ووجههـا  أهلي في ذلك
متغيرًا فقالت: يا ولدي ال تسأل عما جرى منها، لما قلت لها ذلـك فإنهـا قالـت لـي: إن لـم تسـكتي يـا عجـوز 

لــك منهــا الــنحس عــن هــذا الكــالم ألفعلــن بــك مــا تســتحقينه وال بــد أن أرجــع إليهــا ثــاني مــرة. فلمــا ســمعت ذ
  ازددت مرضًا على مرضي، فلما كان بعد أيام أتت العجوز وقالت: يا ولدي أريد منك البشارة.

فلما سمعت ذلك منها ردت روحي إلى جسـمي وقلـت لهـا: لـك عنـدي كـل خيـر فقالـت: إنـي ذهبـت بـاألمس 
ضـيقة الصـدر، فلمـا إلى تلك الصبية، فلما نظرتني وأنا منكسرة الخـاطر باكيـة العـين قالـت: يـا خـالتي أراك 

قالت لي ذلك بكيت وقلت لها: يا ابنتي وسيدتي إني أتيتك باألمس مـن عنـد فتـى يهـواك وهـو مشـرف علـى 
قلــت: هــو ولــدي وثمــرة  ؟المــوت مــن أجلــك فقالــت لــي وقــد رق قلبهــا: ومــن يكــون هــذا الفتــى الــذي تذكرينــه

هام بك عشقًا وأنا أول مرة أعلمته فؤادي ورآك من الطاقة من أيام مضت وأنت تسقين زرعك ورأى وجهك ف
بما جرى لي معك فزاد مرضه ولـزم الوسـاد ومـا هـو إال ميـت وال محالـة، فقالـت وقـد اصـفر لونهـا: هـل هـذا 

قالــت: أمضــي إليــه وأقرئيــه منــي الســالم وأخبريــه أن عنــدي  ؟قلــت: إي واهللا فمــاذا تــأمرين ؟كلــه مــن أجلــي
لصــالة يجــيء إلــى الــدار وأنــا أقــول افتحــوا لــه البــاب وأطلعــه أضــعاف مــا عنــده فــإذا كــان يــوم الجمعــة قبــل ا

  عندي وأجتمع أنا وٕاياه ساعة ويرجع قبل مجيء والدي من الصالة.
فلما سمعت كالم العجوز زال ما كنت أجده من األلم واستراح قلبي ودفعت إليهـا مـا كـان علـي مـن الثيـاب  

ء مــن األلــم وتباشــر أهــل بيتــي وأصــحابي وانصــرفت وقالــت لــي: طيــب قلبــك فقلــت لهــا: لــم يبــق فــي شــي
بعــافيتي، ولــم أزل كــذلك إلــى يــوم الجمعــة وٕاذ بعجــوز دخلــت علــي وســألتني عــن حــالي فأخبرتهــا أنــي بخيــر 
وعافيــة ثــم لبســت ثيــابي وتعطــرت ومكثــت أنظــر النــاس يــذهبون إلــى الصــالة حتــى أمضــي إليهــا فقالــت لــي 

إلى الحمام وأزلت شـعرك ال سـيما مـن أثـر المـرض لكـان  العجوز: إن معك الوقت اتساعًا زائدًا فلو مضيت
فـي ذلـك صـالحك، فقلـت لهـا: إن هـذا هـو الــرأي الصـواب لكـن أحلـق رأسـي أوًال، ثـم أدخـل الحمـام فأرســلت 
إلــى المــزن ليحلــق لــي رأســي وقلــت للغــالم: امــض إلــى الســوق وائتنــي بمــزين يكــون عــاقًال قليــل الفضــول ال 

الغالم وأتى بهذا الشيخ فلما دخل سلم علـي فـرددت: عليـك السـالم فقـال:  يصدع رأسي بكثرة كالمه فمضى
أذهب اهللا غمك وهمك والبؤس واألحزان عنك. فقلـت لـه: تقبـل اهللا منـك، فقـال: أبشـر يـا سـيدي فقـد جاءتـك 



العافيــة أتريــد تقصــير شــعرك أو إخــراج دم فإنــه ورد عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: مــن قصــر شــعره يــوم الجمعــة 
 عنـه سـبعين داء وروي أيضـًا أنـه قـال: مـن أحـتجم يـوم الجمعـة، فإنـه يـأمن ذهـاب البصـر وكثـرة صرف اهللا
  المرض.

فقلــت لــه: دع عنــك هــذا الهــذيان وقــم فــي هــذه الســاعة احلــق لــي رأســي، فــإني رجــل ضــعيف فقــام ومــد يــده 
رفـع رأسـه إلـى وأخرج منديًال وفتحه، وٕاذا فيه اصطرالب وهو سبع صفائح فأخـذه ومضـى إلـى وسـط الـدار و 

شعاع الشمس ونظر مليًا وقال لي: اعلم أنه مضى من يومنا هذا وهو يوم الجمعة، وهو عاشر صفر سـنة 
ثالث وسبعمائة مـن الهجـرة النبويـة علـى صـاحبها أفضـل الصـالة والسـالم وطالعـه بمقتضـى مـا أوجبـه علـم 

جيد جـدًا، ودل عنـدي علـى أنـك  الحساب المريخ سبع درج وستة دقائق واتفق أنه يدل على أن حلق الشعر
تريــد اإلقبــال علــى شــخص وهــو مســعود لكــن بعــده كــالم يقــع وشــيء ال أذكــره لــك فقلــت لــه وقــد أضــجرتني 
وأزهقــت روحــي وفولــت علــي، وأنــا مــا طلبتــك إال لتحلــق رأســي وال تطــل علــي الكــالم فقــال: واهللا لــو علمــت 

نـك تعمـل اليـوم بالـذي أمـرك بـه، بمقتضـى حسـاب حقيقة األمر لطلبـت منـي زيـادة البيـان وأنـا أشـير عليـك أ
الكواكــب وكــان ســبيلك أن تحمــد اهللا وال تخــافني، فــإني ناصــح لــك وشــفيق عليــك وأود أن أكــون فــي خــدمتك 
ســنة كاملــة وتقــوم بحقــي وال أريــد منــك أجــرة علــى ذلــك فلمــا ســمعت ذلــك منــه قلــت لــه: إنــك قــاتلي فــي هــذا 

  ح فسكتت عن الكالم المباح.اليوم، وال محالة وأدرك شهرزاد الصبا
 

  وفي الليلة الرابعة والثالثين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال لــه: إنــك قــاتلي فــي هــذا اليــوم فقــال: يــا ســيدي أنــا الــذي 
تســميني النــاس الصــامت لقلــة كالمــي دون إخــوتي ألن أخــي الكبيــر اســمه البقبــوق والثــاني الهــدار والثالــث 

سمه الكوز األصوني والخامس اسمعها العشار والسادس اسمه شقالق والسابع اسمه الصـامت بقبق والرابع ا
وهو أنا فلما زاد علـي هـذا المـزين بـالكالم رأيـت أن مرارتـي انفطـرت، وقلـت للغـالم: أعطـه ربـع دينـار وخلـه 

: يـا مـوالي، ينصرف عني لوجه اهللا، فال حاجة إلى حالقة رأسي، فقال المزين حين سمع كالمي مع الغالم
ما أظنك تعرف بمنزلتـي فـإن يـدي تقـع رأس الملـوك واألمـراء والـوزراء والحكمـاء والفضـالء، وفـي مثلـي قـال 

  الشاعر: 
 وهذا المزين در السلـوك  جميع الصنائع مثل العقود

  وتحت يديه رؤوس الملوك  فيعلو على كل ذي حكـمة

فقلـت لــه: نعــم فقــال:  ؟ري فقــال: أظنــك مســتعجالً فقلـت: دع مــا ال يعنيــك فقـد ضــيقت صــدري وأشــلت خـاط 
تمهل على نفسك، فإن العجلـة مـن الشـيطان وهـي تـورث الندامـة والحرمـان وقـد قـال عليـه الصـالة والسـالم: 
خيــر األمــور مــا كــان فيــه تــأن وأنــا واهللا رأبنــي أمــرك فأشــتهي أن تعرفنــي مــا الــذي أنــت مســتعجل مــن أجلــه 

يئًا غيــر ذلــك وقــد بقــي مــن الوقــت ثــالث ســاعات ثــم غضــب ورمــى ولعلــه خيــر فــإني أخشــى أن يكــون شــ
المــوس مــن يــده وأخــذ االصــطرالب ومضــى إلــى الشــمس ووقــف حصــة مديــدة وعــاد وقــال: قــد بقــي لوقــت 



الصــالة ثــالث ســاعات ال تزيــد وال تــنقص فقلــت لــه: بــاهللا عليــك، اســكت عنــي فقــد فتــت كبــدي فأخــذ المــوس 
وقال: أنا مهموم من عجلتك فلو أطلعتني على سببها لكان خيـرًا لـك وسنه كما فعل أوًال وحلق بعض رأسي 

ألنك تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئًا إال بمشورتي. فلمـا علمـت أن مـالي منـه خـالص قلـت فـي نفسـي قـد 
جاء وقت الصالة وأريد أن أمضي قبل أن تخرج الناس من الصالة فإن تأخرت ساعة ال أدري أيـن السـبيل 

ليهـــا فقلـــت: أوجـــز ودع عنـــك هـــذا الكـــالم والفضـــول فـــإني أريـــد أن أمضـــي إلـــى دعـــوة عنـــد إلـــى الـــدخول إ
  أصحابي.

فلمــا ســمع ذكــر الــدعوة قــال: يومــك يــوم مبــارك علــي لقــد كنــت البارحــة حلفــت علــي جماعــة مــن أصــدقائي 
بهـذا  ونسيت أن أجهز لهـم شـيئًا يأكلونـه وفـي هـذه السـاعة تـذكرت ذلـك وافضـيحتاه مـنهم فقلـت لـه: ال تهـتم

األمر بعد تعريفك أنني اليوم في دعـوة فكـل مـا فـي داري مـن طعـام وشـراب لـك إن أنجـزت أمـري، وعجلـت 
فقلت: عندي خمسة أوان مـن  ؟حالقة رأسي فقال: جزاك اهللا خيرًا صف لي ما عندك ألضيافي حتى أعرفه

لـه جميـع ذلـك الطعام وعشر دجاجات محمرات وخروف مشوي فقال: أحضرها لـي حتـى أنظرهـا فأحضـرت 
فلما عاينه، قال: بقي هللا درك ما كرم نفسك لكن بقي الشراب فقلـت لـه: عنـدي قـال: أحضـره فأحضـرته لـه، 
قــال: هللا درك مــا أكــرم نفســك لكــن بقــي البخــور الطيــب فأحضــرت لــه درجــًا فيــه نــدًا وعــودًا وعنبــر ومســك 

ه: خـذ هـذا واحلـق لـي جميـع يساوي خمسـين دينـارًا وكـان الوقـت قـد ضـاق حتـى صـار مثـل صـدري فقلـت لـ
  رأسي بحياة محمد فقال المزين: واهللا ما آخذه حتى أرى جميع ما فيه.

فأمرت الغالم ففـتح لـه الـدرج فرمـى المـزين الصـطرالب مـن يـده وجلـس علـى األرض يقلـب الطيـب والبخـور 
ســه شــيئًا والعــود الــذي فــي الــدرج حتــى كــادت روحــي أن تفــارق جســمي ثــم تقــدم وأخــذ الموســى وحلــق مــن رأ

يســيرًا وقــال: واهللا يــا ولــدي مــا أدري كيــف أشــكرك وأشــكر والــدك لــن دعــوتي اليــوم كلهــا مــن بعــض فضــلك 
وٕاحســانك ولـــيس عنـــدي مــن يســـتحق ذلـــك وٕانمـــا عنــدي زيتـــون الحمـــامي وصــليع الفســـخاني وعوكـــل الفـــوال 

قلــب مشــحون  وعكرشــة البقــال، وحميــد الزبــال وعكــارش اللبــان، ولكــل هــؤالء رقصــة يرقصــها فضــحكت عــن
بالغيظ وقلـت لـه: أقـض شـغلي وأسـير أنـا فـي أمـان اهللا تعـالى وتمضـي أنـت إلـى أصـحابك فـإنهم منتظـرون 
قــدومك، فقــال: مــا طلبــت إال أن أعاشــك بهــؤالء القــوام فــإنهم مــن أوالد النــاس الــذين مــا فــيهم فضــولي ولــو 

بـد أن أحضـرهم عنـدي يومـًا. وأدرك رأيتهم مرة واحدة لتركت جميع أصحابك فقلت نعـم اهللا سـرورك بهـم وال 
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والثالثين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما قال للمزين ال بد أن أحضر أصحابك عند يومًا فقـال لـه: إذا 

ا اإلكرام الذي أكرمتني بـه وأدعـه أردت ذلك وقدمت دعوى أصحابك في هذا اليوم فاصبر حتى أمضي بهذ
عند أصحابي يأكلون ويشربون وال ينتظرون، ثـم أعـود إليـك وأمضـي معـك إلـى أصـدقائك فلـيس بينـي وبـين 
أصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود إليك عاجًال، وأمضي معك أينما توجهت فقلت: ال حـول وال قـوة 



وأكـون معهـم فـي هـذا اليـوم فـإنهم ينتظـرون قـدومي فقـال  غال باهللا العلي العظيم امضي أنت إلـى أصـدقائي
المزين ألدعك تمضي وحدك، فقلت لـه: إن الموضـع الـذي أمضـي إليـه ال يقـدر أحـد أن يـدخل فيـه غيـري، 
فقال: أظنك اليوم في ميعاد واحد وٕاال كنت تأخذني معك وأنا أحق من جميع الناس وأساعدك على ما تريد 

رأة أجنبية فتروح روحك فإن هذه مدينة بغداد ال يقدم أحد أن يعمـل فيهـا شـيئًا فإني أخاف أن تدخل على ام
من هذه األشياء ال سيما في مثل هذا اليوم وهذا ولي بغداد صار عظيم فقل: ويلك يا شيخ الشر أي شيء 

  هذا الكالم الذي تقابلني به.
مـن حلـق رأسـي. فقلـت لـه: أمضـي فسكت سكوتا طويًال وأدركنا وقت الصالة وجاء وقت الخطبة وقـد فـرغ  

إلى أصحابك بهذا الطعام والشراب وأنا أنتظرك حتى تمضي معي. ولم أزل أخادعه لعله يمضي، فقال لـي 
إنك تخادعني وتمضي وحدك وترمي نفسك في مصيبة ال خالص لك منها، فباهللا ال تبرح حتى أعـود إليـك 

 تبطــئ علــي فأخــذ مــا عطيتــه مــن الطعــام وأمضــي معــك حتــى أعلــم مــا يــتم مــن أمــرك، فقلــت لــه: نعــم ال
والشراب وغيره وأخـرج مـن عنـدي فسـلمه إلـى الحمـال ليوصـله إلـى منزلـه وأخفـى نفسـه فـي بعـض األزقـة ثـم 
قمت من ساعتي وقد أعلنوا علـى المنـارات بسـالم الجمعـة فلبسـت ثيـابي وخرجـت وحـدي وأتيـت إلـى الزقـاق 

وٕاذا بـــالمزين خلفـــي وال أعلـــم بـــه فوجـــدت البـــاب مفتوحـــًا ووقعـــت علـــى البيـــت الـــذي رأيـــت فيـــه تلـــك الصـــبية 
فدخلت وٕاذا بصاحب الدار عاد إلى منزله من الصالة ودخل القاعة وغلـق البـاب، فقلـت مـن أيـن أعلـم هـذا 

فاتفق في هذه الساعة، ألمر يريده اهللا من هتـك سـتري أن صـاحب الـدار أذنبـت جاريـة عنـده  ؟الشيطان بي
عبــد ليخلصــها فضــربه فصــاح اآلخــر فاعتقــد المــزين أنــه يضــربني فصــاح  فضــربها فصــاحت فــدخل عنــده

ومزق أثوابه وجثا التراب على رأسـه وصـار يصـرخ ويسـتغيث والنـاس حولـه وهـو يقـول قتـل سـيدي فـي بيـت 
القاضي ثم مضى إلى داري وهو يصيح والناس خلفه وأعلم أهل بيتي وغلماني فما دريت إال وهـم قـد أقبلـوا 

كــل هــذا والمــزين قــدامهم وهــو يمــزق الثيــاب والنــاس معهــم ولــم يزالــوا يصــرخون وهــو فــي  يصــيحون واســيداه
أوائلهــم يصــرخ وهــم يقولــوا واقتــياله وقــد أقبلــوا نحــو الــدار التــي أنــا فيهــا فلمــا ســمع القاضــي ذلــك عظــم عليــه 

إنــك قتلــت  فقــال لــه الغلمــان ؟األمــر وقــام وفــتح البــاب فــرأى جمعــًا عظيمــًا فبهــت وقــال: يــا قــوم مــا القصــة
  سيدنا، فقال يا قوم وما الذي فعله سيدكم حتى أقتله، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والثالثين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القاضي قال للغلمان: ومـا الـذي فعلـه سـيدكم حتـى أقتلـه ومـا لـي ال أرى 

قــال لــه المــزين: أنــت ضــربته فــي هــذه الســاعة بالمقــارع وأنــا أســمع صــياحه، فقــال هــذا المــزين بــين أيــديكم، ف
القاضي، وما الذي فعله حتى أقتله ومن أدخله داري ومن أين جاء وٕالى أين يقصد، فقـال لـه الـزين ال تكـن 

ت أنـه شيخًا نحسًا فأنا أعلم الحكاية وسبب دخوله دارك وحقيقة األمر كله وبنتك تعشقه وهـو يعشـقها، فعلمـ
قــد دخــل دارك وأمــرت غلمانــك فضــربوه واهللا مــا بيننــا وبينــك إال الخليفــة أو تخــرج لنــا ســيدنا ليأخــذه أهلــه وال 
تحوجني إلى أن أدخل وأخرجه من عندكم وعجل أنت بإخراجه فالتجم القاضي عن الكالم وصار فـي غايـة 



هض المــزين ودخــل الــدار، فلمــا الخجــل مــن النــاس وقــال للمــزين: إن كنــت صــادقًا، فادخــل أنــت وأخرجــه فــن
رأيت المزين أردت أن أهرب فلم أجد لي مهربًا غير أني رأيت في الطبقة التي أنا فيها صندوقًا فدخلت فيـه 
ورددت الغطــاء عليــه وقطعــت الــنفس، فــدخل بســرعة ولــم يلتفــت إلــى غيــر الجهــة التــي أنــا فيهــا بــل قصــد 

  م يجد إال الصندوق الذي أنا فيه فحمله على رأسه.الموضع الذي أنا فيه والتفت يمينًا وشماًال فل
فلما رأيتـه فعـل ذلـك غـاب رشـدي ثـم مـر مسـرعًا فلمـا علمـت أنـه مـا يتركنـي فتحـت الصـندوق وخرجـت منـه 
بســرعة ورميــت نفســي علــى األرض فانكســرت رجلــي، فلمــا توجعــت إلــى البــاب وجــدت خلقــًا كثيــرًا لــم أر فــي 

ي ذلـك اليـوم فجعلـت أنثـر الـذهب علـى النـاس ليشـتغلوا بـه فاشـتغل عمري مثل هذا االزدحام الذي حصـل فـ
النــاس بــه وصــرت أجــري فــي أزقــة بغــداد وهــذا المــزين خلفــي وأي مكــان دخلــت فيــه يــدخل خلفــي وهــو يقــول 
أرادوا أن يفجعوني في سيدي الحمد هللا الذي نصرني علـيهم، وخلـص سـيدي مـن أيـديهم فمـا زلـت يـا سـيدي 

دبيرك حتـى فعلـت بنفسـك هـذه األفعــال فلـوال مـن اهللا عليـك بـي مـا كنـت خلصـت مــن مولعـًا بالعجلـة لسـوء تـ
ــدًا فاطلــب مــن اهللا أن  هــذه المصــيبة التــي وقعــت فيهــا وربمــا كــانوا يرمونــك فــي مصــيبة ال تخلــص منهــا أب
أعــيش لــك حتــى أخلصــك، واهللا لقــد أهلكتنــي بســوء تــدبيرك وكنــت تريــد أن تــروح وحــدك، ولكــن ال نؤاخــذك 

  ك ألنك قليل العقل عجول.على جهل
فقلـت لــه: أمـا كفــاك مـا جــرى منــك حتـى تجــري ورائـي فــي األســواق وصـرت أتمنــى المـوت ألجــل خالصــي  

منه فال أجد موتًا ينقذني منه، فمن شدة الغيظ، فـررت ودخلـت دكانـًا فـي وسـط السـوق واسـتجرت بصـاحبها 
تـرق مـن هـذا المـزين، بـل يقـيم عنـدي فمنعه عني، وجلست في مخزن وقلـت فـي نفسـي مـا بقيـت أقـدر أن أف

لــيًال ونهــارًا ولــم يبــق فــي قــدرة علــى النظــر إلــى وجهــه، فأرســلت فــي الوقــت أحضــر الشــهود وكتبــت وصــية 
ألهلي وجعلت ناظرًا عليهم وأمرته أن يبيع الدار والعقارات وأوصيته بالكبار والصغار، وخرجت مسـافرًا مـن 

ت إلى بالدكم فسكنتها ولي فيها مدة فلمـا عزمـت علـي وجئـت ذلك الوقت حتى أتخلص من ذلك القد ثم جئ
إليكم رأيـت هـذا القبـيح القـواد عنـدكم فـي صـدر المكـان فكيـف يسـتريح قلبـي ويطيـب مقـامي عنـدكم مـع هـذا 

  وقد فعل معي هذه الفعال وانكسرت رجلي بسببه ثم أن الشاب امتنع من الجلوس.
فقال واهللا أنا فعلت ذلك بمعرفتي  ؟أحق ما قاله هذا الشاب عنكفلما سمعنا حكايته مع المزين قلنا للمزين: 

ولــوال أنــي فعلــت لهلــك ومــا ســبب نجاتــه إال أنــا ومــن فضــل اهللا عليــه بســببي أنــه أصــاب برجلــه ولــم يصــب 
بروحه ولو كنت كثير الكالم ما فعلت معه ذلك الجميل وها أنا أقول لكم حديثًا جرى لي حتى تصـدقوا أنـي 

مـــا عنــدي فضــول مـــن دون إخــوتي وذلـــك أنــي كنــت ببغـــداد فــي أيــام خالفـــة أميــر المـــؤمنين قليــل الكــالم و 
المنتصر باهللا، وكان يحب الفقراء والمساكين ويجالس العلماء والصالحين، فـاتفق لـه يومـًا أنـه غضـب علـى 
ال عشـــرة أشـــخاص فـــأمر المتـــولي ببغـــداد أن يأتيـــه بهـــم فـــي زورق فنظـــرتهم أنـــا، فقلـــت: مـــا اجتمـــع هـــؤالء إ

لعزومة وأظنهم يقطعون يومهم في هذا الزورق في أكل وشرب وال يكون نـديمهم غيـري فقمـت ونزلـت معهـم 
واختلطت بهم فقعدوا في الجانب اآلخر فجاء لهم أعوان الوالي بـاألغالل ووضـعوها فـي رقـابهم وضـعوا فـي 

رضـيت أن أتكلـم فأخـذونا رقبتي غالل من جملتهم فهذا يا جماعة ما هو من مروءتي وقلة كالمي ألني ما 



جميعـــًا فـــي األغـــالل وقـــدمونا بـــين يـــدي المنتصـــر بـــاهللا أميـــر المـــؤمنين فـــأمر بضـــر رقـــاب العشـــرة فضـــرب 
  السياف رقاب العشرة وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثالثين 
السـياف ضـرب رقـاب العشـرة وبقيـت أنـا فالتفـت الخليفـة قال: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن المـزين قـال: لمـا 

فقــال: ضــربت رقــاب العشــرة كلهــم، فقــال لــه  ؟فرآنــي فقــال للســياف: مــا بالــك ال تضــرب رقــاب جميــع العشــرة
الخليفــة: مــا أظنــك ضــربت رقــاب غيــر تســعة وهــذا الــذي بــين يــدي هــو العاشــر فقــال الســياف: وحــق نعمتــك 

رة فنظــر إلــي الخليفــة وقــال: مــا حملــك علــى ســكوتك فــي هــذا الوقــت أنهــم عشــرة قــال: عــدوهم فــإذا هــم عشــ
فلمـا سـمعت خطـاب أميـر المـؤمنين قلـت لـه: اعلـم يـا أميـر المـؤمنين أنـي  ؟وكيف صرت مع أصحاب الـدم

أنــا الشــيخ الصــامت وعنــدي مــن الحكمــة شــيء أكثــر وأمــا رزانــة عقلــي وجــودة فهمــي وقلــة كالمــي فإنهــا ال 
ة فلمـا كـان أمـس بكـرة النهـار، نظـرت هـؤالء العشـرة قاصـدين الـزورق فاختلـت بهـم نهاية لها وصنعتي الزيانـ

ونزلت معهم وظننت أنهم في عزومة فما كان غير سـاعة وٕاذا هـم أصـحاب جـرائم فحضـرت إلـيهم األعـوان 
ووضعوا في رقابهم األغالل ووضعوا في رقبتـي غـًال مـن جملـتهم، فمـن فـرط مروءتـي سـكت ولـم أتكلـم بـين 

مرت بضرب رقاب العشرة وبقيت أنا بين يدي السـياف ولـم أعـرفكم بنفسـي، أمـا هـذه مـروءة عظيمـة يديك فأ
  وقد أحوجتني إلى أن أشاركهم في القتل لكن طول دهري هكذا أفعل الجميل.

فلما سمع الخليفة كالمي وعلم أني كثيرة المروءة قليل الكالم ما عندي فضول كما يزعم هـذا الشـاب الـذي  
قلـت: ال عاشـوا وال  ؟األهوال قال الخليفة: وأخوتك الستة مثلـك فـيهم الحكمـة والعلـم وقلـة الكـالمخلصته من 

بقــوا إن كـــانوا مثلـــي ولكـــن ذممتنــي يـــا أميـــر المـــؤمنين وال ينبغــي لـــك أن تقـــرن أخـــوتي بــي ألنهـــم مـــن كثـــرة 
وواحـد أعمـى وواحـد  كالمهم وقلة مروءتهم كل واحد منهم بعاهة ففيهم واحـد أعـرج وواحـد أعـور واحـد أفكـح

مقطوع األذنين واألنف وواحد مقطوع الشفتين وواحد أحول العينين، وال تحسب يـا أميـر المـؤمنين أنـي كثيـر 
الكالم وال بد أن أبين لك أني أعظم مروءة منهم ولكـل واحـد مـنهم حكايـة اتفقـت لـه حتـى صـار فيـه عاهـة، 

ل وهـو األعـرج كـان صـنعته الخياطـة ببغـداد، فكـان وٕان شئت أن أحكي لك فاعلم يا أمير المـؤمنين أن األو 
يخــيط فــي دكــان اســتأجرها مــن رجــل كثيــر المــال وكــان ذلــك الرجــل ســاكنًا فــي الــدكان وكــان فــي أســفل دار 
الرجل طاحون، فبينما أخي األعرج جالس فـي الـدكان ذات يـوم إذ رفـع رأسـه فـرأى امـرأة كالبـدر الطـالع فـي 

ا رآها أخي تعلق قلبه بحبها وصار يومـه ذلـك ينظـر إلهيـا وتـرك اشـتغاله روشن الدار وهي تنظر الناس فلم
بالخياطة إلى وقت المساء، فلما كان وقت الصباح فتح دكانه وقعد يخيط وهـو كلمـا غـرز غـرزة ينظـر إلـى 
الروشن فمكث على ذلك مدة لم يخيط شيئًا يساوي درهمًا، فاتفق أن صاحب الدار جاء إلى أخـي يومـًا مـن 

ومعه قماش وقال له: فصل لي هذا وخيطه أقمصـة فقـال أخـي: سـمعًا وطاعـة ولـم يـزل يفصـل حتـى  األيام
فلــم يــتكلم أخــي  ؟فصــل عشــرين قميصــًا إلــى وقــت العشــاء وهــو لــم يــذق طعامــًا، ثــم قــال لــه: كــم أجــرة ذلــك

ام ال يأكـل وال فأشارت إليه الصـبية بعينهـا أن ال يأخـذ منـه شـيئًا وكـان محتاجـًا إلـى الفلـس واسـتمر ثالثـة أيـ



يشــرب إال القليــل بســبب اجتهــاده فــي تلــك الخياطــة، فلمــا فــرغ مــن الخياطــة التــي لهــم أتــى إلــيهم باألقمصــة 
وكانت الصبية قد عرفت زوجها بحال أخي وأخي ال يعلم ذلك واتفقت هي وزوجها على استعمال أخـي فـي 

ما عمال عليه حيلة وزوجـاه بجاريتهمـا الخياطة بال أجرة بل يضحكون عليه فلما فرغ أخي من جميع أشغاله
وليلــة أراد أن يــدخل عليهــا قــاال لــه: أبــت الليلــة فــي الطــاحون وٕالــى الغــد يكــون خيــرًا، فاعتقــد أخــي أن لهمــا 
قصدًا بريئًا فبات في الطاحون وحده وراح زوج الصبية يغمز الطحان عليه ليدوره في الطاحون فدخل عليه 

: أن هـذا الثـور بطـال مـع أن القمـح كثيـر وأصـحاب الطحـين يطلبونـه الطحان في نصف الليل وجعـل يقـول
  فأنا أعلقه في الطاحون حتى يخلص طحين القمح، فعلقه في الطاحون إلى قرب الصبح.

فجــاء صــاحب الــدار، فــرأى أخــي معلقــًا فــي الطــاحون والطحــان يضــربه بالســوط فتركــه ومضــى وبعــد ذلــك 
هــا فــي بكــرة النهــار فحلتــه مــن الطــاحون وقــال قــد شــق علــي أو جــاءت الجاريــة التــي عقــد عليهــا وكــان مجيئ

على سيدتي ما جرى لك وقد حملنا همك فلـم يكـن لـه لسـان يـرد جوابـًا مـن شـدة الضـرب، ثـم أن أخـي رجـع 
إلـى منزلـه وٕاذا بالشـيخ الـذي كتـب الكتــاب قـد جـاء وسـلم عليـه وقـال لــه: حيـاك اهللا زواجـك مبـارك أنـت بــت 

الل والعناق من العشاء إلى الصباح فقال له أخـي ال سـلم اهللا الكـاذب يـا ألـف قـواد،واهللا الليلة في النعيم والد
ما جئت إال ألطحن في موضع الثور إلى الصـباح فقـال لـه: حـدثني بحـديثك فحدثـه أخـي بمـا وقـع لـه فقـال 

يوافــق لــه: مــا وافــق نجمــك نجمهــا ولكــن إذا شــئت أن أغيــر لــك عقــد العقــد أغيــره لــك بأحســن منــه ألجــل أن 
  نجمك نجمها فقال له: انظر إن بقي لك حيلة أخرى. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والثالثين 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن األعـرج لمـا قـال للشـيخ انظـر إن بقـي لـك حيلـة أخـرى فتركـه وأتـى إلـى  

تقوت من أجرته وٕاذا هو بالجارية قد أتت إليه وكانت اتفقت مع سـيدتها دكانه ينتظر أحدًا يأتي إليه بشغل ي
على تلك الحيلة فقـال لـه: إن سـيدتي مشـتاقة إليـك وقـد طلعـت السـطح لتـرى وجهـك مـن الروشـن فلـم يشـعر 
أخي إال وهي قد طلعت له من الروشن وصارت تبكـي وتقـول: ألي شـيء قطعـت المعاملـة بيننـا وبينـك فلـم 

بًا فحلفت له أن جميع ما وقع له في الطـاحون لـم يكـن باختيارهـا فلمـا نظـر أخـي إلـى حسـنها يرد عليها جوا
وجمالهـــا ذهـــب عنـــه مـــا حصـــل لـــه وقبـــل عـــذرها وفـــرح برؤيتهـــا، ثـــم ســـلم عليهـــا وتحـــدث معهـــا وجلـــس فـــي 
خياطتهــا مــدة وبعــد ذلــك ذهبــت إليــه الجاريــة وقالــت لــه: تســلم عليــك ســيدتي وتقــول لــك: إن زوجهــا قــد عــزم 
على أن يبيت عند بعض أصدقائه في هـذه الليلـة، فـإذا مضـى عنـدهم تكـون أنـت عنـدنا وتبيـت مـع سـيدتي 
في ألذ عيش إلى الصباح وكان زوجها قد قال لها ما يكون العمـل فـي مجيئـه عنـدك حتـى آخـذه وأجـره إلـى 

ي ال يعلــم شــيئًا الــوالي فقالــت: دعنــي أحتــال عليــه بحيلــة وأفضــحه فضــيحة يشــتهر بهــا فــي هــذه المدينــة وأخــ
  من كيد النساء.

فلمــا اقبــل المســاء جــاءت الجاريــة إلــى أخــي وأخذتــه ورجعــت بــه إلــى ســيدتها فقالــت لــه: واهللا يــا ســيدي إنــي 
مشتاقة إليـك كثيـرًا فقـال: بـاهللا عليـك عجـل بقبلـة قبـل كـل شـيء فلـم يـتم كالمـه إال وقـد حضـر زوج الصـبية 



فارقك إال عند صاحب الشـرطة فتضـرع إليـه أخـي فلـم يسـمعه من بيت جاره فقبض على أخي وقال له: ال أ
بــل حملــه إلــى دار الــوالي فضــربه بالســياط وأركبــه جمــًال ودوره فــي شــوارع المدينــة والنــاس ينــادون عليــه هــذا 
جــزاء مــن يهــيم علــى حــرائم النــاس ووقــع مــن فــوق الجمــل فانكســرت رجلــه فصــار أعــرج ثــم نفــاه الــوالي مــن 

أيــن يقصــد فاغتظــت أنــا فلحقتــه وأتيــت بــه والتزمــت بأكلــه وشــربه إلــى اآلن فضــحك المدينــة فخــرج ال يــدري 
الخليفة من كالمـي وقـال: أحسـنت فقلـت: ال أقبـل هـذا التعظـيم منـك دون أن تصـغي غلـي حتـى أحكـي لـك 
مــا وقــع لبقيــة أخــوتي وال تحســب أنــي كثيــر الكــالم فقــال الخليفــة: حــدثني بمــا وقــع لجميــع أخوتــك وشــنف 

  ه الرقائق واسلك سبيل األطناب في ذكر هذه اللطائف.مسامعي بهذ
فقلت: اعلم يـا أميـر المـؤمنين أن أخـي الثـاني كـان اسـمه بقبـق وقـد وقـع لـه أنـه كـان ماشـيًا يومـًا مـن األيـام 
متوجهًا إلى حاجة له وٕاذا بعجوز قد استقبلته وقـال لـه: أيهـا الرجـل قـف قلـيًال حتـى أعـرض عليـك أمـرًا فـإن 

لي فوقف أخي فقال له: أدلك على شيء وأرشدك إليه بشرط أن ال يكون كالمك كثيرًا فقـال أعجبك فاقضه 
لها أخي: هات كالمك قالت: ما قولك في دار حسـنة وماؤهـا يجـري وفاكهـة مـدام ووجـه ملـيح تشـاهده وخـد 

أيــت أســيل تقبلــه وقــد رشــيق تعانقــه ولــم تــزل كــذلك مــن العشــاء إلــى الصــباح، فــإن فعلــت مــا أشــترط عليــك ر 
الخير فلما سمع أخي كالمها قال لها: يا سيدتي وكيف قصدتيني بهذا األمر مـن دون الخلـق أجمعـين فـأي 

فقــال ألخــي: أمــا قلــت لــك ال تكــن كثيــر الكــالم واســكت وامــض معــي ثــم ولــت العجــوز  ؟شــيء أعجبــك منــي
نـى إلـى أعلـى فـرأى وسار أخي تابعًا لها طمعًا فيمـا وصـفته لـه حتـى دخـال دارًا فسـيحة وصـعدت بـه مـن أد

قصــرًا ظريفــًا فنظــر أخــي فــرأى فيــه أربــع بنــات مــا رأى الــراؤون أحســن مــنهن وهــن يغنــين بأصــوات تطــرب 
الحجــر األصــم، ثــم إن بنتــًا مــنهن شــربت قــدحًا فقــال لهــا أخــي: بالصــحة والعافيــة وقــام ليخــدمها فمنعتــه مــن 

  الخدمة ثم سقته قدحًا وصفعته على رقبته.
خرج مغضبًا ومكثرًا الكالم فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها ارجع فرجع وجلـس ولـم فلما رأى أخي ذلك  

ينطق فأعادت الصفعة على قفاه إلى أن أغمي عليـه ثـم قـام أخـي لقضـاء حاجتـه فلحقتـه العجـوز وقـال لـه: 
غـت مـرادك فقالت العجوز إذا سـكرت بل ؟اصبر عليًال حتى تبلغ ما تريد فقال لها أخي: إلى كم أصبر قليالً 

فرجع أخي إلى مكانـه فقامـت البنـات كلهـن وأمـرتهن العجـوز أن يجردنـه مـن ثيابـه وأن يرششـن علـى وجهـه 
مــاء ورد، ففعلــن ذلــك فقالــت الصــبية البارعــة الجمــال مــنهن: أعــزك اهللا قــد دخلــت منزلــي فــإن صــبرت علــى 

لــه: اعلــم أن اهللا قــد  شــرطي بلغــت مــرادك فقــال لهــا أخــي: يــا ســيدتي أنــا عبــدك وفــي قبضــة يــدك، فقالــت
شغفني بحب المطرب فمن أطاعني نال ما يريد، ثم أمـرت الجـواري أن يغنـين فغنـين حتـى طـرب المجلـس، 
ثــم قالــت الجاريــة: خــذي ســيدك واقــض حاجتــه وائتينــي بــه فــي الحــال، فأخــذت الجاريــة أخــي وال يــدري مــا 

بــل أخــي علــى الصــبية والعجــوز تقــول: تصــنع بــه فلحقتــه العجــوز وقالــت لــه: اصــبر مــا بقــي إال القليــل، فأق
اصــبر فقــد بلغــت مــا تريــد وٕانمــا بقــي شــيء واحــد وهــو أن تحلــق ذقنــك. فقــال لهــا أخــي: وكيــف أعمــل فــي 

فقالت له العجوز إنها ما أرادت أن تفعل بـك ذلـك إال ألجـل أن تصـير أمـرد بـال ذقـن  ؟فضيحتي بين الناس
لــك محبــة عظيمــة فاصــبر فقــد بلغــت المنــى فصــبر  وال يبقــى فــي وجهــك شــيء يشــكها فإنهــا صــار فــي قلبهــا



أخـي وطـاوع الجاريــة وحلـق ذقنــه وجـاءت بــه إلـى الصــبية وٕاذا هـو محلــوق الحـاجبين والشــاربين والـذقن فقــام 
ورقــص فلــم تــدع فــي البيــت مخــدة حتــى ضــربته بهــا وكــذلك جميــع الجــواري صــرن يضــربنه بمثــل نارنجــة 

ن الضـرب ولـم يـزل الصـفع علـى قفـاه والـرجم فـي وجهـه إلـى أن وليمونة وأترجة إلى أن سقط مغشيًا عليه م
قالــت لــه العجــوز: اآلن بلغــت مــرادك واعلــم أنــه مــا بقــي عليــك مــن الضــرب شــيء ومــا بقــي إال شــيء واحــد 
وذلك أن من عادتها أنها إذا سكرت ال تمكن أحدًا من نفسها حتى تقلع ثيابهـا وسـراويلها وتبقـى عريانـة مـن 

يابها وأنت اآلخر تقلع ثيابك وتجـري ورائهـا وهـي تجـري قـدامك كأنهـا هاربـة منـك، ولـم جميع ما عليها من ث
تــزل تابعهــا مــن مكــان إلــى مكــان حتــى يقــوم عضــوك فتمكنــك مــن نفســها، ثــم قالــت لــه: قــم اقلــع ثيابــك فقــال 

  وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه جميعًا، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ليلة التاسعة والثالثون وفي ال
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أخــا المــزين قلــع ثيابــه وصــار عريانــًا، فقالــت الجاريــة ألخــي: قــم اآلن 
واجر ورائي وأجري أنا قدامك وٕاذا أردت شيئًا فـاتبعني فجـرت قدامـه وتبعهـا ثـم جعلـت تـدخل مـن محـل إلـى 

د غلــب الشــنق وعضــوه قـائم كأنــه مجنــون ولــم تــزل محـل وتخــرج مــن محــل إلـى محــل آخــر وأخــي وراءهــا وقـ
تجري قدامه وهو يجري وراءها، حتى سـمع منهـا صـوتًا رقيقـًا وهـي تجـري قدامـه وهـو يجـري وراءهـا، فبينمـا 
هو كذلك إذ رأى نفسه في وسط زقاق وذلك الزقاق في وسط الجالدين وهم ينادون على الجلـود فـرآه النـاس 

م العضـو محلـوق الـذقن والحواجـب والشـوارب، محمـر الوجـه فصـاحوا عليـه على تلك الحالة وهـو عريـان قـائ
وصاروا يضحكون ويقهقهون، وصـار بعضـهم يصـفعه بـالجلود وهـو عريـان حتـى غشـي عليـه وحملـوه علـى 

قــالوا: هــذا وقــع لنــا مـن بيــت الــوزير وهــو علــى هــذه الحالــة،  ؟حمـار حتــى أوصــلوه إلــى الــوالي فقــال: مـا هــذا
سـوط وخرجــت أنـا خلفــه وجئـت بــه وأدخلتـه المدينــة سـرًا ثــم رتبـت لــه مـا يقتــات بـه فلــوال  فضـربه الـوالي مائــة

  مروءتي ما كنت أحتمل مثله.
وأمــا أخــي الثالــث فاســمه فقــة ســاقه القضــاء والقــدر إلــى دار كبيــرة، فــدق البــاب طمعــًا أن يكلمــه صــاحبها  

فلـم  ؟عه أخي يقول بصوت عال: من هـذافلم يكلمه أحد فسم ؟فيسأله شيئًا، فقال صاحب الدار: من بالباب
قال لـه أخـي: شـيئًا هللا تعـالى فقـال لـه:  ؟يكلمه أخي وسمع مشيه حتى وصل إلى الباب وفتحه فقال: ماتريد

قـال لـه أخـي: نعـم فقـال لـه: نـاولني يـدك فناولـه يـده فأدخلـه الـدار ولـم يـزل يصـعد بـه مـن  ؟هل أنت ضـرير
، وأخي يظن أنه يطعمه شيئًا فلما انتهى إلى أعلى مكـان، قـال سلم إلى سلم حتى وصل إلى أعلى السطوح

ألخي: ما تريد يا ضرير قال: أريد شيئًا هللا تعالى فقال له: يفـتح اهللا عليـك فقـال لـه أخـي: يـا هـذا أمـا كنـت 
تقــول لــي ذلــك وأنــا فــي األســفل فقــال لــه: يــا أســفل الســفلة لــم تســألني شــيئًا هللا حــين ســمعت كالمــي أول مــرة 

فقال له: ما عندي شيء حتى أعطيك إيـاه  ؟تدق الباب فقال أخي: هذه الساعة ما تريد أن تصنع بيوأنت 
قال: انزل بي إلى الساللم، فقال لي: الطريق بين يديك فقام أخـي واسـتقبل السـاللم ومـا زال نـازًال حتـى بقـي 

لسـاللم حتـى انشـج رأسـه فخـرج بينه وبين الباب عشرون درجة فزلقت رجله فوقع ولم يزل واقعًا منحدرًا من ا



فحـدثهم  ؟وهو ال يدري أين يذهب فلحقه بعض رفقائه العميان فقال لـه: أي شـيء حصـل لـك فـي هـذا اليـوم
بما وقع له قال لهم: يا أخوتي أريد أن آخذ شيئًا مـن الـدراهم التـي بقيـت معنـا وأنفـق منـه علـى نفسـي وكـان 

أخـي ال يـدري بـأن الرجـل يسـعى خلفـه إلـى أن دخـل صاحب الدار مشـى خلفـه ليعـرف حالـه فسـمع كالمـه و 
مكانــه، ودخــل الرجــل خلفــه وهــو ال يشــعر بــه، وقعــد أخــي ينتظــر رفقــاءه فلمــا دخلــوا عليــه قــال لهــم: أغلقــوا 
البــاب وفتشــوا البيــت كــيال يكــون أحــد غريــب تبعنــا، فلمــا ســمع الرجــل كــالم أخــي قــام وتعلــق بحبــل كــان فــي 

يجدوا أحدًا، ثم رجعوا وجلسوا إلى جانـب أخـي أخرجـوا الـدراهم التـي معهـم  السقف، فطافوا البيت جميعه فلم
وعــدوها فــإذا هــي عشــرة آالف درهــم فتركوهــا فــي زاويــة البيــت وأخــذ كــل واحــد ممــا زاد عنهــا مــا يحتــاج إليــه 
ودفنــوا العشــرة آالف درهــم فــي التــراب، ثــم قــدموا بــين أيــديهم شــيئًا مــن األكــل وقعــدوا يــأكلون فــأحس أخــي 

وت غريــب فــي جهتــه فقــال لألصــحاب: هــل معنــا غريــب ثــم مــد يــده فتعلقــت بيــد الرجــل صــاحب الــدار بصــ
فصــاح علــى رفقائــه وقــال: هــذا غريــب فوقعــوا فيــه ضــربًا، وهنــا أدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 

  وفي الليلة األربعين 
وقــال: هــذا غريــب وقعــوا فيــه ضــربًا فلمــا  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أخــي لمــا صــاح علــى رفقائــه 

طال عليهم ذلك صاحوا: يا مسلمين دخل علينا من يريد أن يأخذ مالنا فـاجتمع علـيهم خلـق فتعـامى الرجـل 
الغريـب صــاحب الـدار الــذي ادعـوا عليــه أنـه لــص وأغمـض عينيــه وأظهـر أنــه أعمـى مــثلهم بحيـث ال يشــك 

ان أنـا بـاهللا والـوالي أنـا بـاهللا واألميـر فـإن عنـدي نصـيحة لألميـر فيه أحد وصاح: يا مسلمين أنا باهللا والسـلط
فلــم يشــعروا إال وقــد احتــاطهم جماعــة الــوالي فأخــذوهم وأخــي معهــم وأحضــروهم بــين يديــه فقــال الــوالي: مــا 

فقال ذلك الرجل: اسمع كالمي أيهـا الـوالي ال يظهـر لـك حقيقـة حالنـا إال بالعقوبـة، وٕان شـئت فابـدأ  ؟خبركم
ي قبل رفقائي فقال الوالي: اطرحوا هذا الرجل واضربوه بالسياط فطرحوه وضربوه فلما أوجعه الضـرب بعقوبت

فقـال:  ؟فتح إحدى عينيه فلما ازداد عليه الضرب فتح عينه األخرى فقال له الوالي: ما هذه الفعـال يـا فـاجر
يانـًا ونمـر علـى النـاس ونـدخل أعطني األمان وأنا أخبرك فأعطاه األمان، فقال: نحـن أربعـة نعمـل حالنـا عم

البيــوت وننظــر النســاء ونحتــال فــي فســادهن، واكتســاب األمــوال مــن طــرقهن وقــد حصــلنا مــن ذلــك مكســبًا 
عظيمًا وهو عشرة آالف درهم فقلت لرفقائي: أعطوني حقي ألفين وخمسمائة فقاموا وضربوني وأخـذوا مـالي 

ٕان شئت أن تعرف صدق قولي فاضرب كـل واحـد وأنا مستجير باهللا وبك وأنت أحق بحصتي من رفقائي، و 
أكثــر ممــا ضــربتني فإنــه يفــتح عينيــه فعنــد ذلــك أمــر الــوالي بعقــوبتهم وأول مــا بــدأ بــأخي ومــا زالــوا يضــربونه 
حتى كاد أن يموت ثم قال لهم الوالي: يا فسقة تجحدون نعمة اهللا وتـدعون أنكـم عميـان فقـال أخـي: اهللا اهللا 

إلى الضرب ثانيًا ولم يزالـوا يضـربونه حتـى غشـي عليـه فقـال الـوالي: دعـوه حتـى  اهللا ما فينا بصير فطرحوه
يفيق وأعيدوا عليه الضرب ثالث مرة، ثم أمر بضرب أصحابه كل واحـد أكثـر مـن ثالثمائـة عصـا والنصـير 

الء يقول لهم: افتحوا عيونكم وٕاال جددوا عليكم الضرب ثم قال للوالي: ابعث معي من يأتيك بالمال، فإن هؤ 



مــا يفتحــون أعيــنهم ويخــافون مــن فضــيحتهم بــين النــاس فبعــث الــوالي معــه مــن أتــاه بالمــال، فأخــذه وأعطــى 
الرجــل منــه ألفــين وخمســمائة درهــم علــى قــدر حصــته رغمــًا عــنهم، وبقــي أخــي وبــاقي الثالثــة خــارج المدينــة 

ك فأدخلتــه المدينــة ســرًا فخرجـت أنــا يــا أميـر المــؤمنين ولحقــت أخـي وســألته عــن حالــه فـأخبرني بمــا ذكرتــه لـ
  ورتبت له ما يأكل وما يشرب طول عمره.

فضــحك الخليفــة مــن حكــايتي وقــال: صــلوه بجــائزة ودعــوه ينصــرف فقلــت لــه: واهللا مــا آخــذ شــيئًا حتــى أبــين 
ألمير المؤمنين ما جرى لبقية أخوتي وأوضح له أني قليل الكالم فقال الخليفة: أصـدع آذاننـا بخرافـة خبـرك 

جرك وبجرك فقلت: وأما أخي الرابع يا أمير المؤمنين وهـو األعـور فإنـه كـان جـزارًا ببغـداد يبيـع وزدنا من ع
اللحم ويربي الخرفان وكانت الكبار وأصحاب األموال يقصدونه ويشترون منه اللحم فاكتسـب مـن ذلـك مـاًال 

نـه يومـًا مـن األيـام إذ وقـف عظيمًا واقتنى الدواب والدور، ثـم أقـام علـى ذلـك زمنـًا طـويًال فبينمـا هـو فـي دكا
عليه شيخ كبير اللحية فدفع له دراهم، وقـال: أعطنـي بهـا لحمـًا فأخـذ الـدراهم منـه وأعطـاه اللحـم وانصـرف، 
فتأمل أخي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضـًا بياضـها سـاطع فعزلهـا وحـدها فـي ناحيـة وأقـام الشـيخ يتـردد 

وحــدها ثــم أراد أن يخرجهــا ويشــتري غنمــًا فلمــا فــتح عليــه خمســة أشــهر وأخــي يطــرح دراهمــه فــي صــندوق 
الصـــندوق رأى مـــا فيـــه ورقـــًا أبـــيض مقصوصـــًا فلطـــم وجهـــه وصـــاح، فـــاجتمع النـــاس عليـــه فحدثـــه بحديثـــه 
فتعجبوا منه ثم رجع أخي إلـى الـدكان علـى عادتـه فـذبح كبشـًا وعلقـه خـارج الـدكان وصـار يقـول فـي نفسـه: 

كـان إال سـاعة وقـد أقبـل الشـيخ ومعـه الفضـة فقـام أخـي وتعلـق بـه  لعل ذلك الشيخ يجيء فأقبض عليه فمـا
  وصار يصيح: يا مسلمين ألحقوني واسمعوا قصتي مع هذا الفاجر.

 ؟فلما سـمع الشـيخ كالمـه قـال لـه: أي شـيء أحـب إليـك أن تعـرض عـن فضـيحتي أو أفضـحك بـين النـاس 
فـي صـورة لحـم الغـنم فقـال لـه: يـا أخـي قـال: بأنـك تبيـع لحـم النـاس  ؟فقال له: يا أخي بأي شـيء تفضـحني

كذبت يا ملعون فقال الشيخ: ما ملعون إال الذي عنده رجل معلق في الدكان فقال لـه أخـي: إن كـان األمـر 
ــا معاشــر النــاس، إن هــذا الجــزار يــذبح اآلدميــين ويبيــع  كمــا ذكــرت مــالي ودمــي حــالل لــك فقــال الشــيخ: ي

لمـوا صـدق قـولي فـادخلوا دكانـه فهجـم النـاس علـى دكـان أخـي لحمهم في صورة لحـم الغـنم وٕان أردتـم أن تع
فــرؤوا ذلــك الكــبش صــار إنســانًا معلقــًا فلمــا رأوا ذلــك تعلقــوا بــأخي وصــاحوا عليــه: يــا كــافر يــا فــاجر وصــار 
أعز الناس إليه يضربه ويلطمه الشيخ علـى عينـه، فقلعهـا وحمـل النـاس ذلـك المـذبوح إلـى صـاحب الشـرطة 

األمير إن هـذا الرجـل يـذبح النـاس ويبيـع لحمهـم علـى أنـه لحـم غـنم وقـد أتينـاك بـه فقـم  فقال له الشيخ: أيها
واقض حق اهللا عز وجـل فـدافع أخـي عـن نفسـه فلـم يسـمع منـه صـاحب الشـرطة بـل أمـر بضـربه خمسـمائة 

جــه عصــا وأخــذوا جميــع مالــه ولــوال كثــرة مالــه لقتلــوه ثــم نفــوا أخــي مــن المدينــة فخــرج هائمــًا ال يــدري أيــن يتو 
فدخل مدينة كبيرة واستحسن أن يعمل إسكافيًا ففـتح دكانـًا وقعـد يعمـل شـيئًا يتقـوت منـه فخـرج ذات يـوم فـي 
حاجة فسمع صهيل خيل فبحـث علـى سـبب ذلـك فقيـل لـه أن الملـك خـارج إلـى الصـيد والقـنص فخـرج أخـي 

الملك وفقعت عينـه  ليتفرج على الموكب وهو يتعجب من خسة رأيه حيث انتقل من صنعة األساكفة فالتفت
على عين أخي فأطرق الملك رأسه، وقال: أعوذ باهللا من شر هذا اليوم وثنى عنان فرسـه، وانصـرف راجعـًا 



فرجع جميع العسكر وأمر الملك غلمانه أن يلحقـوا أخـي ويضـربونه فلحقـوه وضـربوه ضـربًا وجيعـًا حتـى كـاد 
العــدم ثـم مضـى إلــى إنسـان مـن حاشــية  أن يمـوت ولـم يــدر أخـي السـبب فرجــع إلـى موضـعه وهــو فـي حالـة

الملك وقص عليه ما وقع له فضحك حتى استلقى على قفاه وقال لـه: يـا أخـي اعلـم أن الملـك ال يطيـق أن 
ينظــر إلــى أعــور ال ســيما إن كــان األعــور شــماًال فإنــه ال يرجــع عــن قتلــه فلمــا ســمع أخــي ذلــك الكــالم عــزم 

  اد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.على الهروب من تلك المدينة وهنا أدرك شهرز 
 

  وفي الليلة الحادية واألربعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن األعور لما سمع ذلك الكالم عزم على الهروب من تلـك المدينـة وارتحـل 

يومـًا منها وتحول إلى مدينة أخرى لم يكن فيها ملك وأقام بها زمنًا طويًال، ثم بعد ذلك تفكر في أمره وخرج 
ليتفرج فسمع صهيل خيل خلفه، فقال: جاء أمر اهللا وفر يطلب موضعًا ليستتر فيه فلم يجد، ثـم نظـر فـرأى 
بابًا منصوبًا فدفع ذلك الباب فدخل فرأى دهليزًا طويًال فاستمر داخًال فيه فلم يشعر إال ورجالن قد تعلقا بـه 

ليــال مــا أرحتنــا وال تركتنــا ننــام وال يســتقر لنــا  وقــاال: الحمــد هللا الــذي مكننــا منــك يــا عــدو الهــل هــذه ثــالث
فقــالوا: أنــت تراقبنــا وتريــد أن تفضــحنا  ؟مضــجع بــل أذقتنــا طعــم المــوت فقــال أخــي: يــا قــوم مــا أمــركم بــاهللا

وتفضح صاحب البيت، أما يكفيك أنك أفقرته وأفقرت أصحابك ولكن أخرج لنا السكين التي تهـددنا بهـا كـل 
سـطه السـكين التـي يقطـع بهـا النعـال، فقـال: يـا قـوم اتقـوا اهللا فـي أمـري واعلمـوا أن ليلة وفتشوه فوجدوا في و 

  حديثي عجيب فقالوا: وما حديثك فحدثهم بحديثه طمعًا أن يطلقوه.
فلم يسمعوا منه مقاله ولم يلتفوا إليه بل ضربوه ومزقـوا أثوابـه، فلمـا تمزقـت أثوابـه وانكشـف بدنـه وجـدوا أثـر  

جنبيه فقالوا له: يا ملعون هذا أثر الضرب يشهد علـى جرمـك ثـم أحضـروا أخـي بـين  الضرب بالمقارع على
يدي الوالي فقال في نفسه قد وقعت فأتيت إليه وأخذته وأدخلته المدينة سرًا ورتبـت لـه مـا يأكـل ومـا يشـرب. 

لـيًال وينفـق مـا  وأما أخي الخامس فإنه كان مقطوع األذنين، يا أمير المؤمنين وكان رجًال فقيرًا يسـأل النـاس
يحصله بالسـؤال نهـارًا، وكـان والـدنا شـيخًا كبيـرًا طاعنـًا بالسـن فخلـف لنـا سـبعمائة درهـم وأمـا أخـي الخـامس 
هــذا فإنــه لمــا أخــذ حصــته تحيــر ولــم يــدر مــا يصــنع بهــا فبينمــا هــو كــذلك إذ وقــع فــي خــاطره أنــه يأخــذ بهــا 

م زجاجـًا وجعلـه فـي قفـص كبيـر وقعـد فـي موضـع زجاجًا من كل نوع ليتجر فيه ويـربح فاشـترى بالمائـة درهـ
ليبيــع ذلــك الزجــاج وبجانبــه حــائط فأســند ظهــره إليهــا وقعــد متفكــرًا فــي نفســه وقــال: إن رأس مــالي فــي هــذا 
الزجاج مائة درهم أنا أبيعه بمائتي درهم ثم أشتري بالمائتي درهم زجاجـًا أبيعـه بأربعمائـة درهـم وال أزال أبيـع 

معـي مـال كثيـر فأشـتري دارًا حسـنة وأشـتري المماليـك والخيـل والسـروج المذهبـة وآكـل وأشتري إلـى أن يبقـى 
وأشــرب وال أخلــي مغنيــة فــي المدينــة حتــى أجــيء بهــا إلــى بيتــي وأســمع مغانيهــا هــذا كلــه، وهــو يحســب فــي 

  نفسه وقفص الزجاج قدامه.
لوزير فقد بلغني أنهـا كاملـة ثم قالت وابعث جميع الخاطبات في خطبة بنات الملوك والوزراء واخطب بنت ا

الحسن بديعة الجمال وأمهرها بـألف دينـار، فـإن رضـي أبوهـا حصـل المـراد وٕان لـم يـرض أخـذتها قهـرًا علـى 



رغم أنفه، فإن حصلت في داري اشتري عشرة خدام صغار، ثم اشتري لي كسوة الملوك والسالطين وأصوغ 
لمماليــك يمشــون حــولي وقــدامي وخلفــي حتــى إذا لــي ســرجًا مــن الــذهب مرصــعًا بــالجوهر، ثــم اركــب ومعــي ا

رآني الوزير قام إجالًال لي وأقعدني مكانـه ويقعـد هـو دونـي ألنـه صـهري ويكـون معـي خادمـان بكيسـين فـي 
كل كيس ألف دينار فأعطيه ألف دينار مهر بنته وأهدي إليه األلـف الثـاني إنعامـًا حتـى أظهـر لـه مروءتـي 

أنصــرف إلــى داري فــإذا جــاء أحــد مــن جهــة امرأتــي وهبــت لــه دراهــم وكرمــي وصــغر الــدنيا فــي عينــي، ثــم 
وخلعت عليـه خلعـة وٕان أرسـل إلـي الـوزير هديـة رددتهـا عليـه ولـو كانـت نقيصـة ولـم أقبـل منـه حتـى يعلمـوا 
أني عزيز النفس وال أخلي نفسي إال في أعلى مكانة، ثم أقدم إليهم في إصـالح شـأني وتعظيمـي فـإذا فعلـوا 

فافهــا ثــم أصــلح داري إصــالحًا بينــًا فــإذا جــاء وقــت الجــالء لبســت أفخــر ثيــابي وقعــدت علــى ذلــك أمــرتهم بز 
مرتبة من الديباج ال ألتفت بمينًا وال شماًال لكبر عقلي ورزانة فهمي وتجـيء امرأتـي وهـي كالبـدر فـي حليهـا 

تـك قائمـة بـين يـديك وحللها وأنا أنظر إليها عجبًا وتيهًا حتى يقول جميع من حضر: يا سيدي امرأتـك وجاري
فأنعم عليهـا بـالنظر فقـد أضـر بهـا القيـام ثـم يقبلـون األرض قـدامي مـرارًا فعنـد ذلـك أرفـع رأسـي وأنظـر إليهـا 
نظرة واحدة، ثم أطرق برأسي إلى األرض فيمضون بها وأقوم أنا وأغير ثيـابي وألـبس أحسـن ممـا كـان علـي 

حتى يسألوني مرارًا فأنظر إليهـا ثـم أطـرق إلـى األرض ولـم  فإذا جاؤوا بالعروسة المرة الثانية، ال أنظر إليها
  أزل كذلك حتى يتم جالؤها، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية واألربعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أخا المزين الخـامس قـال:إني آمـر بعـض الخـدامين أن يرمـي كيسـًا فيـه  

دينار للمواشط فإذا أخذته آمرهن أن يدخلنني عليها ال أنظر إليها وال أكلمها احتقارًا لها ألجـل أن  خمسمائة
يقال أني عزيز النفس حتى تجيء أمها وتقبل رأسي ويدي وتقول لي يـا سـيدي انظـر جاريتـك فإنهـا تشـتهي 

تقــوم وتقبــل يــدي ورجلــي  قربــك فــأجبر خاطرهــا بكلمــة فلــم أرد عليهــا جوابــًا ولــم تــزل كــذلك تســتعطفني حتــى
مرارًا، ثم تقول: يا سيدي إن بنتي صبية مليحة ما رأت رجًال فإذا رأت منك االنقبـاض انكسـر خاطرهـا فمـل 
إليهــا وكلمهــا ثــم غنهــا تقــوم وتحضــر لــي قــدحًا وفيــه شــرابًا ثــم إن ابنتهــا تأخــذ القــدح لتعطينــي فــإذا جــاءتني 

مزركشـة بالـذهب ألنظـر إليهـا مـن كبـر نفسـي وجاللـة قـدري تركتها قائمة، بين يـدي وأنـا متكـئ علـى مخـدة 
حتــى تظـــن فــي نفســـها أنــي ســـلطان عظـــيم الشــأن فتقـــول يــا ســـيدي بحـــق اهللا عليــك، ال تـــرد القــدح مـــن يـــد 
جاريتــك فــال أكلمهــا فــتلح علــي وتقــول: ال بــد مــن شــربه وتقدمــه إلــى فمــي فــأنفض يــدي فــي وجههــا وأرفســها 

جــاءت فــي قفــص الزجــاج وكــان فــي مكــان مرتفــع فنــزل علــى األرض وأعمــل هكــذا ثــم أرفــس أخــي برجلــه ف
فتكســر كــل مــا فيــه. ثــم قــال أخــي هــذا كلــه مــن كبــر نفســي ولــو كــان أمــره إلــى أميــر المــؤمنين لضــربته ألــف 
سوط وشهرته في البلد ثم بعد ذلك صار أخي يلطم على وجهه ومزق ثيابه وجعل يبكي ويلطم علـى وجهـه 

ائحـون إلـى صـالة الجمعـة فمـنهم مـن يرمقـه ومـنهم مـن لـم يفكـر فيـه، وهـو علـى والناس ينظرون إليـه وهـم ر 
تلــك الحالــة وراح منــه رأس المــال والــربح ولــم يــزل جالســًا يبكــي وٕاذا بــامرأة مقبلــة إلــى صــالة الجمعــة وهــي 



بديعة الجمال تفوح منها رائحة المسك، وتحتها بغلة بردعتهـا مـن الـديباج مزركشـة بالـذهب ومعهـا عـدد مـن 
الخدم فلما نظرت إلى الزجاج وحال أخي وبكائه أخـذتها الشـفقة عليـه ورق قلبهـا لـه وسـألت عـن حالـه فقيـل 
لها: إنه كان معه طبق زجاج يتعيش منه فانكسـر منـه فأصـابه مـا تنظريـه فنـادت بعـض الخـدام وقالـت لـه: 

مســمائة دينــار فكــاد أن ادفــع الــذي معــك إلــى هــذا المســكين فــدفع لــه صــرة، فأخــذها فلمــا فتحهــا وجــد فيهــا خ
يموت من شدة الفرح، واقبل أخي بالدعاء لها ثم عاد إلى منزله غنيًا وقعد متفكرًا وٕاذا بـدق يـدق البـاب فقـام 
وفــتح وٕاذا بعجــوز ال يعرفهــا، فقالــت لــه: يــا ولــدي اعلــم أن الصــالة قــد قــرب زوال وقتهــا وأنــا بغيــر وضــوء 

لها: سمعًا وطاعة. ثـم دخـل أخـي وأذن لهـا بالـدخول وهـو وأطلب منك أن تدخلني منزلك حتى أتوضأ فقال 
طــائر مــن الفــرح بالــدنانير فلمــا فرغــت أقبلــت إلــى الموضــع الــذي هــو جــالس فيــه وصــلت هنــاك ركعتــين ثــم 
دعت ألخي دعاء حسنًا نشرها على ذلك وأعطاها دينارين فلما رأت ذلك قالت: سبحان اهللا أنـي أعجـب مـا 

ذ مالـك عنـي وٕان كنـت غيـر محتـاج إليـه فـأردده إلـى التـي أعطتـك إيـاه لمـا أحبك وأنت بسمة الصـعاليك فخـ
قالـت: يـا ولـدي إنهـا تميـل إليـك  ؟انكسر الزجاج منك فقال لها أخي: يا أمي كيف الحيلة في الوصول إليهـا

لكنهــا زوجــة رجــل موســر فخــذ جميــع مالــك معــك فــإذا اجتمعــت بهــا فــال تتــرك شــيئًا مــن المالطفــة والكــالم 
ال وتفعلــه معهــا فإنــك تنــال مــن جمالهــا ومــن مالهــا، جميــع مــا تريــد فأخــذ أخــي جميــع الــذهب وقــام الحســن إ

ومشى مع العجوز، وهو ال يصدق بذلك فلم تزل تمشي وراءهـا حتـى وصـال إلـى بـاب كبيـر فدقتـه فخرجـت 
فيهــا جاريــة روميــة فتحــت البــاب، فــدخلت العجــوز وأمــرت أخــي بالــدخول فــدخل دار كبيــرة فلمــا دخلهــا رأى 

مجلســًا كبيــرًا مفروشــًا وســائد مســبلة. فجلــس أخــي ووضــع الــذهب بــين يديــه ووضــع عمامتــه علــى ركبتــه فلــم 
يشــعر إال وجاريــة أقبلــت مــا رأى مثلهــا الــراؤون وهــي البســة أفخــر القمــاش فقــام أخــي علــى قدميــه فلمــا رأتــه 

أخـذت يـده ومضـيا جميعـًا ضحكت في وجهه وفرحت به، ثم ذهبت إلى الباب وأغلقته ثم أقبلت على أخي و 
إلى أن أتيا إلى حجرة منفردة فدخالها وٕاذا هي مفروشة بأنواع الديباج فجلس أخي وجلسـت بجانبـه والعبتـه 
ساعة زمانية ثـم قامـت وقالـت لـه: ال تبـرح حتـى أجـيء إليـك، وغابـت عنـه سـاعة فبينمـا هـو كـذلك إذ دخـل 

انه بالبصر وقال ألخي: يا ويلك من جاء بك إلى عليه عبد أسود عظيم الخلقة ومعه سيف مجرد يأخذ لمع
هذا المكان يا أخس اإلنس يا ابن الزنا وتربية الخنـا فلـم يقـدر أخـي أن يـرد عليـه جوابـًا بـل انعقـد لسـانه فـي 
تلك الساعة، فأخـذه العبـد وأعـراه ولـم يـزل يضـربه بالسـيف صـحفًا ضـربات متعـددة أكثـر مـن ثمـانين ضـربة 

ى األرض فرجـــع العبـــد عنـــه واعتقـــد أنـــه مـــات وصـــاح صـــيحة عظيمـــة بحيـــث إلـــى أن ســـقط مـــن طولـــه علـــ
فأقبلت إليه جارية في يدها طبق مليح فيه  ؟األرض من صوته ودوى له المكان وقال: أين الميلحة ارتجت 

ملح أبيض فصارت الجارية تأخذ من ذلك الملح وتحشر الجراحات التـي فـي جلـد أخـي حتـى تهـورت وأخـي 
يعلمــوا أنــه حــي فيقتلــوه ثــم مضــت الجاريــة وصــاح العبــد صــيحة مثــل األولــى فجــاءت  ال يتحــرك خيفــة أن

العجوز إلى أخـي وجرتـه مـن رجليـه إلـى سـرداب طويـل مظلـم ورمتـه فيـه علـى جماعـة مقتـولين فاسـتقر فـي 
 مكانه يومين كاملين، وكان اهللا سبحانه وتعالى جعل الملح سببًا لحياته ألنه قطع سـيالن عـروق الـدم. فلمـا

رأى أخــي فــي نفســه القــوة علــى الحركــة قــام مــن الســرداب وفــتح طاقــة فــي الحــائط وخــرج مــن مكــان القتلــى 



وأعطاه اهللا عز وجل الستر فمشى في الظالم واختفـى فـي هـذا الـدهليز إلـى الصـبح فلمـا كـان وقـت الصـبح 
م يـزل يعـالج خرجت العجوز في طلب سـيد آخـر فخـرج أخـي فـي أثرهـا وهـي ال تعلـم بـه حتـى أتـى منزلـه ولـ

نفسه حتى بريء ولم يزل يتعهد العجوز وينظر إليها كـل وقـت وهـي تأخـذ النـاس واحـد بعـد واحـد وتوصـلهم 
إلى تلك الـدار وأخـي ال ينطـق بشـيء ثـم لمـا رجعـت إليـه صـحته وكملـت قوتـه عمـد إلـى خرقـة وعمـل منهـا 

لعجــم وأخــذ ســيفًا وجلــه تحــت كيســًا ومــأله زجاجــًا وشــد فــي وســطه وتنكــر حتــى ال يعرفــه أحــد ولــبس ثيــاب ا
فقالـــت  ؟ثيابـــه فلمـــا رأى العجـــوز قـــال لهـــا بكـــالم العجـــم: يـــا عجـــوز هـــل عنـــدك ميـــزان يســـع تســـعمائة دينـــار

العجوز: لي ولد صغير صيرفي عنده سائر الموازين فامض معـي إليـه قبـل أن يخـرج مـن مكانـه حتـى يـزن 
أتــت البــاب فدقتــه فخرجــت الجاريــة  لــك ذهبــك فقــال أخــي: امشــي قــدامي فســارت وســار أخــي خلفهــا حتــى

  وضحكت في وجهه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن المـزين قـال فخرجـت الجاريـة وضـحكت فـي وجـه أخـي فقالـت العجـوز:  

وأدخلتـه الـدار التـي دخلهـا سـابقًا وقعـدت عنـده سـاعة وقامـت أتيتكم بلحمة سمينة فأخـذت الجاريـة بيـد أخـي 
وقالت ألخي: ال تبرح حتى أرجع إليك وراحت فلم يستقر أخي إال والعبد قد أقبل ومعه السيف المجرد فقـال 
 ؟ألخي: قم يا مشؤوم فقام أخي وتقدم العبد فرمى راسه وسحبه من رجله إلى السرداب ونـادى: أيـن المليحـة

ية وبيدها الطبق الذي فيه الملح فلما رأت أخي والسيف بيده ولت هاربة فتبعهـا أخـي وضـربها فجاءت الجار 
فقالت: ال يا مـوالي فقـال  ؟فجاءت فقال لها: أتعرفيني يا عجوز النحس ؟فرمى رأسها ثم نادى: أين العجوز

نـا فقالـت: لها: أنـا صـاحب الـدنانير الـذي جئـت وتوضـأت عنـدي وصـليت ثـم تحيلـت علـي حتـى أوقعتنـي ه
اتق اهللا في أمري فالتفت إليها وضربها بالسيف فصيرها قطعتين ثـم خـرج فـي طلـب الجاريـة فلمـا رأتـه طـار 

فقالــت: إنــي كنــت  ؟عقلهــا وطلبــت منــه األمــان فأمنهــا ثــم قــال لهــا: مــا الــذي أوقعــك عنــد هــذا العبــد األســود
مـن األيـام إن عنـدنا فرحـًا مـا رأى أحـد  جارية لبعض التجار وكانت هذه العجوز تتردد علي فقالت لـي يومـاً 

مثله فأحب أن تنظري إليه، فقلت لها: سمعًا وطاعة ثم قمت ولبست أحسـن ثيـابي وأخـذت معـي صـرة فيهـا 
  مائة دينار ومضيت معها حتى أدخلتني هذه الدار.

لعجــوز فلمــا دخلــت مــا شــعرت إال وهــذا األســود أخــذني ولــم أزل عنــده علــى هــذا الحــال ثــالث ســنين بحيلــة ا
فقالـت: عنـده شـيء كثيـر فـإن كنـت تقـدر علـى نقلـه فانقلـه  ؟الكاهنة فقال لها أخـي: هـل لـه فـي الـدار شـيء

فقام أخي ومشى معها ففتحت له الصناديق فيها أكيـاس فبقـي أخـي متحيـرًا، فقالـت لـه الجاريـة: امـض اآلن 
إلى البـاب وجـده مفتوحـًا ولـم  ودعني هنا وهات من ينقل المال فخرج واكترى عشرة رجال، وجاء فلما وصل

يــر الجاريــة وال األكيــاس، وٕانمــا رأى شــيئًا يســيرًا مــن المــال والقمــاش فعلــم أنهــا خدعتــه فعنــد ذلــك أخــذ المــال 
الذي بقي وفتح الخزائن وأخذ جميع ما فيها من القماش ولم يترك في الجار شيئًا وبـات تلـك الليلـة مسـرورًا، 

رين جنــديًا فلمــا خــرج علــيهم تعلقــوا بــه وقــالوا لــه: إن الــوالي يطلبــك فلمــا أصــبح الصــباح وجــد بالبــاب عشــ



فقــال أخــي: أعطنــي األمــان  ؟فأخــذوه وراحــوا إلــى الــوالي، فلمــا رأى أخــي قــال لــه: مــن أيــن لــك هــذا القمــاش
فأعطاه منـديل األمـان فحدثـه بجميـع مـا وقـع لـه مـع العجـوز مـن األول إلـى اآلخـر ومـن هـروب الجاريـة ثـم 

: والذي أخذته خذ منه ما شئت ودع مااتقوت به فطلب الوالي جميع المال والقماش وخـاف أخـي قال للوالي
أن يعلم به السلطان فأخذ البعض وأعطى أخي البعض وقـال لـه: اخـرج مـن هـذه المدينـة وٕاال أشـنقك فقـال: 

معت الســمع والطاعــة فخــرج إلــى بعــض البلــدان فخرجــت عليــه اللصــوص فعــروه وضــربوه وقطعــوا أذنيــه فســ
  بخبره فخرجت إليه وأخذت إليه ثيابًا وجئت به إلى المدينة مسرورًا ورتبت له ما يأكله وما يشربه.

وأمــا أخــي الســادس يــا أميــر المــؤمنين وهــو مقطــوع الشــفتين فإنــه كــان فقيــرًا جــدًا ال يملــك شــيئًا مــن حطــام  
هو في بعـض الطـرق إذ رأى حسـنه ولهـا  الدنيا الفانية فخرج يومًا من األيام يطلب شيئًا يسد به رمقه فبينما

دهليـز واســع مرتفـع وعلــى البـاب خــدم وأمـر ونهــي فســأل بعـض الــواقفين هنـاك فقــال: هـي إلنســان مــن اوالد 
الملــوك فتقــدم أخــي إلــى البــوابين وســألهم شــيئًا فقــالوا: ادخــل بــاب الــدار تجــد مــا تحــب مــن صــاحبها فــدخل 

غاية ما يكون من المالحة والظرف وفـي وسـطها بسـتان  الدهليز ومشى فيه ساعة حتى وصل إلى دار في
مــا رأى الــراؤون أحســن منــه وأرضــها مفروشــة بالرخــام وســتورها مســبولة فصــار أخــي ال يعــرف أيــن يقصــد 
فمضى نحـو صـدر المكـان فـرأى أنسـانًا حسـن الوجـه واللحيـة فلمـا رأى أخـي قـام إليـه ورحـب بـه وسـأله عـن 

كالم أخي أظهر غمًا شديدًا ومد يده إلـى ثيابـه ومزقهـا وقـال: هـل أكـون  حاله فأخبره أنه محتاج، فلما سمع
أنا ببلد وأنت بها جائع ألصبر مـن ذلـك ووعـده بكـل خيـر ثـم قـال: ال بـد أن تمـالحني فقـال: يـا سـيدي لـيس 
لي صبر وٕاني شديد الجوع فصاح: يا غالم هات الطشت واإلبريق ثم قال له: يا ضـيفي تقـدم واغسـل يـدك 

كأنــه يغســل يــده ثــم صــاح علــى أتباعــه أن قــدموا المائــدة فجعلــت أتباعــه تغــدو وترجــع كأنهــا تهــيء  ثــم أومــأ
السفرة، ثم أخذ أخي وجلس معه على تلك السفرة الموهومة وصار صاحب المنزل يومئ ويحرك شفته كأنـه 

خــي يــومئ يأكــل ويقــول ألخــي: كــل وال تســتحي فإنــك جــائع وأنــا أعلــم مــا أنــت فيــه مــن شــدة الجــوع، فجعــل أ
كأنه يأكل وهو يقول ألخي: كل وانظر هذا الخبز وانظر بياضه وأخي ال يبـدي شـيئًا، ثـم إن أخـي قـال فـي 

  نفسه: إن هذا الرجل يحب أن يهزأ بالناس.
فقال: يا سيدي عمري ما رأيت أحسن من بياض هذا الخبز وال ألذ من طعمه فقال: هـذا خبزتـه جاريـة لـي  

نـار، ثـم صـاح صـاحب الـدار: يـا غـالم قـدم لنـا الكبـاب الـذي ال يوجـد مثلـه فـي كنت اشـتريتها بخمسـمائة دي
طعام الملوك، ثم قال ألخي: كل يا ضيفي فإنك شديد الجوع ومحتاج إلـى األكـل، فصـار أخـي يـدور حنكـه 
ويمضغ كأنه يأكل وأقبل الرجل يستدعي لونًا ب د لون من الطعام وال يحضر شيئًا ويأمر أخي باألكل، ثم 

: يا غـالم قـدم لنـا الفـراريج المحشـوة بالفسـتق ثـم قـال: كـل مـا لـم تأكـل مثلـه قـط فقـال: يـا سـيدي إن هـذا قال
األكــل ال نظيــر لــه فــي اللــذة وأقبــل يــومئ بيــده إلــى فــم أخــي حتــى كأنــه يلقمــه بيــده وكــان يعــدد هــذه األلــوان 

ير. ثـــم قـــال لـــه ويصـــفها ألخـــي بهـــذه األوصـــاف وهـــو جـــائع، فاشـــتد جوعـــه وصـــار بشـــهوة رغيـــف مـــن شـــع
صاحب الدار: هل رأيت أطيـب مـن أبـاريز هـذه األطعمـة فقـال لـه أخـي: ال يـا سـيدي فقـال: كثـر األكـل وال 
تستح فقال: قد اكتفيت من الطعام فصاح الرجل علـى أتباعـه أن قـدموا الحلويـات فحركـوا أيـديهم فـي الهـواء 



النـوع فإنـه جيـد وكـل مـن هـذه القطـائف كأنهم قـدموا الحلويـات ثـم قـال صـاحب المنـزل ألخـي: كـل مـن هـذا 
بحياتي وخذ هـذه القطيفـة قبـل أن ينـزل منهـا لجـالب فقـال لـه أخـي: ال عـدمتك يـا سـيدي وأقبـل أخـي يسـأله 
عــن كثــرة المســك الــذي فــي القطــائف فقــال لــه: إن هــذه عــادتي فــي بيتــي فــدائمًا يضــعون لــي فــي كــل قطيفــة 

ا كله وأخي يحـرك رأسـه وفمـه يلعـب بـين شـدقيه كأنـه يتلـذذ مثقاًال من المسك ونصف مثقال من العنبر. هذ
بأكل الحلويات، ثـم صـاح صـاحب الـدار علـى أصـحابه أن أحضـروا النقـل فحركـوا أيـديهم فـي الهـواء كـأنهم 
أحضروا النقل وقال ألخي: كل من هذا اللوز ومن هـذا الجـوز ومـن هـذا الزبيـب ونحـو ذلـك وصـار يعـد لـه 

وال تســتح. فقــال أخــي: يــا ســيدي قــد اكتفيــت ولــم يبــق لــي قــدرة علــى أكــل شــيء  أنــواع النقــل ويقــول لــه: كــل
فقال: يا ضيفي إن أردت أن تأكل وتتفرج على غرائب المأكوالت فاهللا اهللا ال تكـن جائعـًا. ثـم فكـر أخـي فـي 
ال نفسه وفي اسـتهزاء ذلـك الرجـل بـه وقـال: ألعملـن فيـه عمـًال يتـوب بسـببه إلـى اهللا عـن هـذه الفعـال. ثـم قـ

الرجــل ألتباعــه: قــدموا لنــا الشــراب فحركــوا أيــديهم فــي الهــواء حتــى كــأنهم قــدموا الشــراب، ثــم أومــأ صــاحب 
المنزل كأنه ناول أخي قدحًا قال: خذ هذا القدح فإنه يعجبك، فقال: يـا سـيدي هـذا مـن إحسـانك وأومـأ أخـي 

هـذا الشـراب، فقـال لـه: اشـرب  فقـال لـه: يـا سـيدي مـا رأيـت ألـذ مـن ؟بيده كأنه يشرب فقال لـه: هـل أعجبـك
هنيئــًا وصــحة، ثــم إن صــاحب البيــت أومــأ وشــرب ثــم نــاول أخــي قــدحًا ثانيــًا فخيــل أنــه شــربه وأظهــر انــه 
سطران ثم إن أخي غافله ورفع يده حتى بان بياض إبطه وصفعه على رقبته صفعة رن لها المكان ثم ثنى 

  ن الكالم المباح.عليه بصفعة ثانية. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت ع
 

  وفي الليلة الرابعة واألربعين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أخــا المــزين لمــا صــفع صــاحب الــدار قــال لــه الرجــل: مــا هــذا يــا أســفل 

فقال: يا سيدي أنا عبدك الذي أنعمت عليه وأدخلتـه منزلـك وأطعمتـه الـزاد وأسـقيته الخمـر العتيـق  ؟العالمين
قامك أعلى من أن تؤاخذه بجهل فلما سمع صاحب المنزل كالم أخي ضحك ضـحكًا فسكر وعربد عليك وم

عاليًا ثم قال: إن لي زمانًا طويًال أسـخر بالنـاس وأهـزأ بجميـع أصـحاب المـزاح والمجـون مـا رأيـت مـنهم مـن 
له طاقـة علـى أن أفعـل بـه هـذه السـخرية وال مـن لـه فطنـة يـدخل بهـا فـي جميـع أمـوري غيـرك واآلن عفـوت 

، فكــن نــديمي علــى الحقيقــة وال تفــارقني ثــم أمــر بــإخراج عــدة مــن أنــواع الطعــام المــذكورة أوًال فأكــل هــو عنــك
وأخــي حتــى اكتفيـــا ثــم انــتقال إلـــى مجلــس الشــراب فـــإذا فيــه جــوار كـــأن بــه األقمــار فغنـــين بجميــع األلحـــان 

أنه أخوه وأحبه محبـة واشتغلن بجميع المالهي ثم شربا حتى غلب عليهما السكر وأنس الرجل بأخي حتى ك
  عظيمة، وخلع عليه خلعة سنية.

فلما أصبح الصباح عادا لما كانا عليه من األكل والشـرب ولـم يـزاال كـذلك مـدة عشـرين سـنة ثـم أن الرجـل  
مات وقـبض السـلطان علـى مالـه واحتـوى عليـه فخـرج أخـي مـن البلـد هاربـًا فلمـا وصـل إلـى نصـف الطريـق 

الـذي أسـره يعذبـه ويقـول لـه: اشـتر روحـك منـي بـاألموال وٕاال أقتلـك فجعـل خرج عليه العرب فأسروه وصار 
أخــي يبكــي ويقــول: أنــا واهللا ال أملــك شــيئًا يــا شــيخ العــرب، وال أعــرف طريــق شــيء مــن لمــال وأنــا أســيرك 



وصرت فـي يـدك فافعـل بـي مـا شـئت فـأخرج البـدوي الجبـار مـن حزامـه سـكينًا عريضـة لـو نزلـت علـى رقبـة 
ن الوريد إلى الوريد وأخذها في يده اليمنى وتقدم إلى أخي المسـكين وقطـع بهـا شـفتيه وشـك جمل لقطعتها م

عليه في المطالبة وكان للبدوي زوجة حسنة وكـان إذا أخـرج البـدوي تتعـرض ألخـي وتـراوده عـن نفسـه وهـو 
حجـره فبينمـا همـا  يمتنع حياء من اهللا تعالى فاتفق أن راودت أخي يومًا من األيام فقام والعبها وأجلسـها فـي

كــذلك وٕاذا يزوجهــا داخــل عليهمــا فلمــا نظــر إلــى أخــي قــال لــه: ويلــك يــا خبيــث أتريــد اآلن أن تفســد علــي 
زوجتــي وأخــرج ســكينًا وقطــع بهــا ذكــره وحملــه علــى جمــل وطرحــه فــوق جبــل وتركــه وســار إلــى حــال ســبيله 

إليــه وحملتــه، ودخلــت بــه المدينــة فجــاز عليــه المســافرون فعرفــوه فــأطعموه وأســقوه وأعلمــوني بخبــره فــذهبت 
ورتبت لـه مـا يكفيـه وهـا أنـا جئـت عنـدك يـا أميـر المـؤمنين وخفـت أن أرجـع إلـى بيتـي قبـل إخبـارك، فيكـون 

  ذلك غلطًا وورائي ستة أخوة وأنا أقوم بهم.
فلمــا ســمع أميــر المــؤمنين قصــتي ومــا أخبرتــه بــه عــن أخــوتي، ضــحك وقــال: صــدقت يــا صــامت أنــت قليــل 

عندك فضول ولكن اآلن أخرج مـن هـذه المدينـة وأسـكن غيرهـا ثـم نفـاني مـن بغـداد فلـم أزل سـائرًا  الكالم ما
في البالد حتى طفت األقاليم إلى أن سمعت بموته وخالفة غيـره فرجعـت إلـى المدينـة فوجدتـه مـات ووقعـت 

ميــع مــا نقلــه عنــد هــذا الشــاب وفعلــت معــه أحســن الفعــال ولــوالي أنــا لقتــل وقــد اتهمنــي بشــيء مــا هــو فــي ج
عني من الفضول وكثرة الكالم وكثافـة الطبـع وعـدم الـذوق باطـل يـا جماعـة. ثـم قـال الخيـاط لملـك الصـين، 
فلما سمعنا قصـة المـزين وتحققنـا فضـوله وكثـرة كالمـه وأن الشـاب مظلـوم معـه أخـذنا المـزين وقبضـنا عليـه 

أحسـن حالـة ولـم نـزل جالسـين إلـى أن أذن وحبسناه وجلسنا حوله آمنين ثم أكلنا وشربنا وتمت الوليمة على 
العصــر فخرجــت وجئــت منزلــي وعشــيت زوجتــي فقالــت: إن طــول النهــار، فــي حظــك وأنــا قاعــدة فــي البيــت 
حزينـة فـإن لـم تخرجــي وتفرجنـي بقيـة النهــار كـان ذلـك سـبب فراقــي منـك فأخـذتها وخرجــت بهـا وتفرجنـا إلــى 

 منه وهو ينشد هذين البيتين:  العشاء ثم رجعنا فلقينا هذا األحدب والسكر طافح

 فتشابها وتشاكـل األمـر  رق الزجاج وراقت الخمر

 وكأنما قدح وال خـمـر  فكأنما خـمـر وال قـدح

فعزمت عليه فأجابني وخرجت ألشتري سمكًا مقليًا فاشتريت ورجعـت ثـم جلسـنا نأكـل، فأخـذت زوجتـي لقمـة 
حايلـــت حتـــى رميتـــه فـــي بيـــت هـــذا الطبيـــب وتحايـــل وقطعـــة ســـمك وأدخلتهمـــا فمـــه وســـدته فمـــات فحملتـــه وت

الطبيب، حتى رماه في بيـت المباشـر الـذي رمـاه فـي طريـق السمسـار وهـذه قصـة مـا لقيتـه البارحـة أمـا هـي 
أعجــب مــن قصــة الحــدب فلمــا ســمع ملــك الصــين هــذه القصــة أمــر بعــض حجابــه أن يمضــوا مــع الخيــاط 

ع كالمه ويكون ذلك سببًا في خالصـكم جميعـًا، ونـدفن ويحضروا المزين وقال لهم: ال بد من حضوره ألسم
هذا األحدب ونواريه في التراب فإنه ميت مـن أمـس ثـم نعمـل لـه ضـريحًا ألنـه كـان سـببًا فـي اطالعنـا علـى 
هــذه األخبـــار العجيبـــة فمــا كـــان إال ســـاعة حتـــى جــاءت الحجـــاب هـــم والخيـــاط بعــد أن مضـــوا إلـــى الحـــبس 

إلى أن أوقفوه بين يدي هذا الملك، فلما رآه تأملـه فـإذا هـو شـيخ كبيـر جـاوز وأخرجوا منه المزين وساروا به 



التسعين أسود الوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم األذنين طويل األنف في نفسه كبر فضحك الملك مـن 
رؤيتــه وقــال: يــا صــامت أريــد أن تحكــي لــي شــيئًا مــن حكاياتــك فقــال المــزين: يــا ملــك الزمــان مــا شــأن هــذا 

راني وهذا بطريق اليهـودي وهـذا المسـلم وهـذا األحـدب بيـنكم ميـت ومـا سـبب هـذا الجمـع فقـال لـه ملـك النص
فقــال: سـؤالي عــنهم حتــى يعلـم الملــك أنـي غيــر فضـولي وال أشــتغل بمــا ال  ؟الصـين: ومــا سـؤالك عــن هـؤالء

بــوني بالصــامت يعنينـي، وٕاننــي بـريء ممــا اتهمــوني بـه مــن كثــرة الكـالم. وأن لــي نصـيبًا مــن اســمي حيـث لق
  كما قال الشاعر: 

  إال ومعناه أن فتشت في لقبي  وكلما أبصرت عيناك ذا لقب

فقـــال الملـــك: اشـــرحوا للمـــزين حـــال هـــذا األحـــدب ومـــا جـــرى لـــه فـــي وقـــت العشـــاء واشـــرحوا لـــه مـــا حكـــى  
واهللا  النصراني وما حكى اليهودي وما حكـى الخيـاط، فحكـوا لـه حكايـات الجميـع فحـرك المـزين رأسـه وقـال:

إن هذا الشيء عجيب اكشفوا لي عن هذا األحـدب فكشـفوا لـه عنـه فجلـس عنـد رأسـه وأخـذ رأسـه فـي حجـره 
ونظر في وجهه وضحك ضحكًا عاليًا حتى انقلب علـى قفـاه مـن شـدة الضـحك وقـال: لكـل موتـة سـبب مـن 

ى ومـن هـو األسباب وموتة هذا األحدب من عجب العجاب يجب أن تؤرخ فـي المسـجالت ليعتبـر بمـا مضـ
آت فتعجــب الملــك مــن كالمــه وقــال: يــا صــامت إحــك لنــا ســبب كالمــك هــذا وهنــا أدرك شــهرزاد الصــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة واألربعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك قـال: يـا صـامت احـك لنـا سـبب كالمـك هـذا فقـال: يـا ملـك وحـق 

فيه الروح ثم إن المزين أخرج من وسطه مكحلة فيها دهن ودهن رقبـة األحـدب وغطاهـا نعمتك أن األحدب 
حتى عرقت ثم أخرج كلبتين من حديد ونزل بهما في حلقة فالتقطتا قطعة السمك بعظمها فلما أخرجها رآهـا 
النــاس بعيــونهم ثــم نهــض األحــدب واقفــًا علــى قدميــه وعطــس عطســة واســتفاق فــي نفســه وملــس بيديــه علــى 

جهـــه وقـــال: ال إلـــه إال اهللا محمـــد رســـول اهللا فتعجـــب الحاضـــرون مـــن الـــذي رأوه وعـــاينوه، فضـــحك ملـــك و 
الصــين حتــى غشــي عليــه وكــذلك الحاضــرون وقــال الســلطان: واهللا إن هــذه القصــة عجيبــة مــا رأيــت أغــرب 

يحيا بعـد ذلـك منها ثم إن السلطان قال: يا مسلمين يا جماعة العسكر، هل رأيتم في عمركم أحدًا يموت ثم 
ولــوال رزقــه اهللا بهـــذا المــزين لكــان اليـــوم مــن أهـــل اآلخــرة فإنــه كـــان ســببًا لحياتــه، فقـــالوا: واهللا إن هــذا مـــن 
العجــب العجــاب ثــم إن ملــك الصــين أمــر أن تســطر هــذه القصــة فســطروها ثــم جعلوهــا فــي خزانــة الملــك ثــم 

سـنية وجعـل الخياطـة خياطـه ورتـب لـه  خلع على اليهودي والنصراني والمباشـر وخلـع علـى كـل واحـد خلعـة
الرواتب، وأصلح بينه وبـين األحـدب وخلـع علـى األحـدب خلعـة سـنية مليحـة ورتـب لـه الراتـب وجعلـه نديمـه 
وأنعم على المزين وخلع عليه خلعة سنية ورتب له الرواتب، وجعل له جامكية وجعله مـزين المملكـة ونديمـه 

آتـاهم هـازم اللـذات ومفـرق الجماعـات ولـيس هـذا بأعجـب مـن قصـة  ولم يزالوا في ألذ العيش وأهناه إلـى أن
   ؟الوزيرين، التي فيها ذكر أنيس الجليس قال الملك وما حكاية الوزيرين



  

  حكاية الوزيرين التي فيها ذكر أنيس الجليس
عيــة قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان بالبصــرة ملــك مــن الملــوك يحــب الفقــراء والصــعاليكويرفق بالر 

ويهــب مــن مالــه لمــن يــؤمن بمحمــد صــلى اهللا عليــه وســلم وكــان يقــال لهــذا الملــك محمــد بــن ســليمان الزينــي 
وكان لـه وزيـران أحـدهما يقـال لـه المعـين ابـن سـا وي والثـاني يقـال لـه الفضـل بـن خاقـان وكـان الفضـل ابـن 

ء علـى مشـورته وكـل النـاس خاقان أكرم أهل زمانه حسن السيرة أجمعت القلوب على محبته، واتفقـت العقـال
يدعون له بطول مدته لنـه محضـر خيـر مزيـل الشـر والضـير وكـان الـوزير معـين بـن سـاوي يكـره النـاس وال 
يحب الخير وكان محضر سوء، وكان الناس علـى قـدر محبـتهم لفضـل الـدين ابـن خاقـان يبغضـون المعـين 

قاعدًا يومًا من األيام علـى كرسـي مملكتـه  بن ساوي بقدرة القادر ثم إن الملك محمد بن سليمان الزيني كان
وحوله أرباب دولته إذ نـادى وزيـره الفضـل بـن خاقـان وقـال لـه: إنـي أريـد جاريـة ال يكـون فـي زمانهـا أحسـن 
منها بحيث تكون كاملة في الجمـال، فائقـة فـي االعتـدال حميـدة الخصـال فقـال أربـاب الدولـة: هـذه ال توجـد 

  إال بعشرة آالف دينار.
لــك صــاح الســلطان علــى الخازنــدار وقــال: احمــل عشــرة آالف دينــار، إلــى جــار الفضــل بــن خاقــان فعنــد ذ

فامتثل الخازندار أمر السلطان ونزل الوزير بعدما أمره السلطان أن يعمـد إلـى السـوق فـي كـل يـوم ويوصـي 
ــم تبــع السماســرة علــى مــا ذكــره وأنــه ال تبــاع جاريــة ثمنهــا فــوق األلــف دينــار حتــى تعــرض علــى الــوزير  فل

السماســرة جاريــة حتــى يعرضــوها عليــه فامتثــل الــوزير أمــره، واســتمر علــى هــذا الحــال مــدة مــن الزمــان ولــم 
تعجبه جارية فاتفق يومًا من األيام أن بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان فوجـده راكبـًا 

  متوجهًا إلى قصر الملك فقبض على ركابه وأنشد هذين البيتين: 
  أنت الوزير الذي ال زال منصوراً   ا من أعاد رميم الملك منـشـوراً ي

 مشكـورا ال زال سعيك عند اهللا  أحييت ما مات بين الناس من كرم

ثم قال: يا سيدي إن الجارية التي صدر بطلبها المرسـوم الكـريم قـد حضـرت فقـال لـه الـوزيرعلي بهـا فغـاب  
عــدة النهـد بطــرف كحيــل وخــد أســيل وخصــر نحيــل وردف ثقيــل سـاعة ثــم حضــر ومعــه جاريــة رشــيقة القــد قا

وعليها أحسن ما يكون من الثياب ورضابها أحلـى مـن الجـالب وقامتهـا تفضـح غصـون البـان وكالمهـا أرق 
 من النسيم إذا مر على زهر البستان كما قال فيها بعض واصفيها هذه األبيات: 

  اء وال نزررخيم الحواشي ال هر   لها بشر مثل الحرير ومنـطـق

 فعوالن باأللباب ما تفعل الخمر  وعينان قال اهللا كونا فـكـانـتـا

 ويا سلوة األيام موعدك الحشـر  فيا حبها زدني جوى كـل لـيلة

 الفجـر إذا أسفرت يوم يلوح به  ذوائبها ليل ولكـن جـبـينـهـا



فقـال: وقـف  ؟لـه: كـم ثمـن هـذه الجاريـة فلما رآها الوزير أعجبته غاية اإلعجاب فالتفـت إلـى السمسـار وقـال
سعرها على عشرة آالف دينـار وحلـف صـاحبها أن العشـرة آالف دينـار لـم تجـيء ثمـن الفـراريج التـي أكلتهـا 
وال ثمـن الخلــع التــي خلعتهــا علــى معلميهــا فإنهــا تعلمـت الخــط والنحــو واللغــة والتفســير وأصــول الفقــه والــدين 

طربـة، فقـال الـوزير علـي بسـيدها فأحضـره السمسـار فـي الوقـت والسـاعة والطب والتقويم والضر بـاآلالت الم
فإذا هو رجل أعجمي عاش زمنًا طويًال حتى صيره الدهر عظمًا في جلـد. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

  عن الكالم المباح.
  

  في الليلة السادسة واألربعين 
حضـر بـين يـدي الـوزير الفضـل بـن خاقـان قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجمي صاحب الجارية لما 

 ؟قال له الوزير: رضيت أن تأخذ في هذه الجارية عشرة آالف دينار من السلطان محمد بـن سـليمان الزينـي
فقال العجمي: حيث كانت للسلطان فالواجب علـي ان أقـدمها إليـه هديـة بـال ثمـن. فعنـد ذلـك أمـر بإحضـار 

ثم أقبل النخاس على الوزير وقال: عن إذن موالنـا الـوزير أتكلـم األموال فلما حضرت وزن الدنانير للعجمي 
فقال الوزير: هات ما عندك فقال: عندي من الـرأي أن ال تطلـع بهـذه الجاريـة إلـى السـلطان فـي هـذا اليـوم، 
فإنه قادمـة مـن السـفر واختلفـت عليهـا الهـواء وأتعبهـا السـفر ولكـن خلهـا عنـدك فـي القصـر عشـرة أيـام حتـى 

زداد جمالها ثم أدخلها الحمام وألبسها أحسـن الثيـاب وأطلـع بهـا إلـى السـلطان فيكـون لـك فـي ذلـك تستريح في
الحظ األوفر، فتأمل الوزير كالم النخاس فوجـده صـوابًا فـأتى بهـا إلـى قصـره وأخلـى لهـا مقصـورة ورتـب لهـا 

ر الفضـل بـن خاقـان كل ما تحتاج إليه من طعـام وشـراب وغيـره فمكثـت مـدة علـى تلـك الرفاهيـة وكـان للـوزي
ولــد كأنــه البــدر إذا أشــرق بوجــه أقمــر وخــد أحمــر وعليــه خــال كنقطــة عنبــر وفيــه عــذار أخضــر كمــا قــال 

  الشاعر في مثله هذه األبيات: 
 فمن المحدث نفسه أن يجتـنـى  ورد الخدود ودونه شوك القـنـا

 شنوا الحروب ألن مددنا األعينـا  ال تمدد األيدي إليه فـطـالـمـا

 هال نقلت إلى هنا مـن هـنـا  ا قلبه القاسـي ورقة خـصـرهي

  ما جار قط على المحب وال جنى  لو كان رقة خصره في قـلـبـه

 من لي بجسم قد تملكه الضنـى  يا عاذلي في حبه كـن عـاذري

 العنـى لوالهما ما كنت في هذا  ما الذنب إال للفـؤاد ونـاظـري

هذه الجارية وكان والده أوصاها وقال لها: يـا بنتـي اعلمـي أنـي مـا اشـتريتك وكان الصبي لم يعرف قضية  
ــدًا مــا تــرك صــبية فــي الحــارة إال فعــل بهــا، فــاحفظي  إال ســرية للملــك محمــد بــن ســليمان الزينــي وٕان لــي ول
نفسك منه وأحذري أن تريه وجهك أو تسـمعيه كالمـك فقالـت الجاريـة: السـمع والطاعـة ثـم تركهـا وانصـرف. 

ق باألمر المقدر أن الجارية دخلت يومًا مـن األيـام الحمـام الـذي فـي المنـزل وقـد حماهـا بعـض الجـواري واتف



ولبســت الثيــاب الفــاخرة فتزايــد حســنها وجمالهــا ودخلــت علــى زوجــة الــوزير فقبلــت يــدها فقالــت لهــا: نعيمــًا يــا 
 إلـى حضـورك فيـه، فعنـد فقالت: يـا سـيدتي مـا كنـت محتاجـة إال ؟أنيس الجليس كيف حالك في هذا الحمام

ذلــك قالــت ســيدة البيــت للجــواري: هيــا بنــا نــدخل الحمــام فــامتثلن أمرهــا ومضــين وســيدتهن بيــنهن وقــد وكلــت 
ببــاب المقصــورة التــي فيهــا أنــيس الجلــيس جــاريتين صــغيرتين وقالــت لهمــا: ال تمكنــا أحــد مــن الــدخول علــى 

اعدة في المقصورة وٕاذا بـابن الـوزير الـذي اسـمه علـي الجارية فقالتا: السمع والطاعة. فبينما أنيس الجليس ق
نــور الــدين قــد دخــل وســأل عــن أمــه وعــن العائلــة، فقالــت لــه الجاريتــان: دخلــوا الحمــام،و قــد ســمعت الجاريــة 
أنيس الجليس كالم علي نور الدين بن الوزير وهي من داخل المقصـورة. فقالـت فـي نفسـها: يـاترى مـا شـأن 

لـــوزير عنـــه أنـــه مـــا خـــال بصـــبية فـــي الحـــارة اال وأوقعهـــا واهللا أنـــي أشـــتهي أن هـــذا الصـــبي الـــذي قـــال لـــي ا
أنظره.ثم أنهـا نهضـت علـى قـدميها وهـي بـأثر الحمـام وتقـدمت جهـة بـاب المقصـورة ونظـرت إلـى علـي نـور 
الــدين فــإذا هــو كالبــدر فــي تمامهفأورثتهــا النظــرة ألــف حســرة والحــت مــن الصــبي التفاتــة إليهــا فنظرهــا نظــرة 

ه ألف حسرة ووقع كل منهما في شرك هوى اآلخر، فتقدم الصبي إلى الجاريتين وصاح عليهما فهربتـا اورثت
من بين يديه ووقفا من بعيد ينظرانه وينظران ما يفعل، وٕاذا به تقـدم مـن بـاب المقصـورة وفتحـه ودخـل علـى 

إليهــا وكــان فــي حــال  فقالــت لــه: نعــم، فعنــد ذلــك تقــدم الصــبي ؟الجاريــة وقــال لهــا: أنــت التــي اشــتراك أبــي
السـكر وأخـذ رجليهـا وجعلهــا فـي وسـطه وهــي شـبكت يـدها فــي عنقـه واسـتقبلته بتقبيــل وشـهيق وغـنج ومــص 
لسانها ومصت لسانه فأزال بكارتها فلما رأت الجاريتان سيدهما الصغير داخًال علـى الجاريـة أنـيس الجلـيس 

  وف عقب الفعل الذي فعله.صرختا وكان قد قضى الصبي حاجته وفر هاربًا للنجاة من الخ
فلمــا ســمعت ســيدة البيــت صــراخ الجــاريتين مضــت مــن الحمــام والعــرق يقطــر منهــا وقالــت: مــا ســبب هــذا 
الصراخ الذي في الدار، فلمـا قربـت مـن الجـاريتين اللتـين أقعـدتهما علـى بـاب المقصـورة قالـت لهمـا: ويلكمـا 

وضـربنا فهربنـا منـه فـدخل أنـيس الجلـيس وعانقهـا وال ما الخبر، فلما رأياها قالتا: إن سيدي نـور الـدين جـاء 
  ندري أي شيء عمل بعد ذلك، فلما صحا هرب.

فقالـت لهـا: يـا سـيدتي أنـا قاعـدة وٕاذا  ؟فعند ذلك تقدمت سيدة البيت إلى أنيس الجليس وقالت لها: ما الخبر
يـا سـيدتي اعتقـدت أن  فقلت نعم واهللا ؟بصبي جميل الصورة دخل علي وقال لي: أنت التي اشتراك أبي لي

قالــت: نعــم، وأخــذ  ؟كالمــه صــحيح فعنــد ذلــك أتــى إلــي وعــانقني، فقالــت لهــا: هــل فعــل بــك شــيء غيــر ذلــك
مني ثالث قبالت فقالت: ما تركك من غيـر افتضـاض. ثـم بكـت ولطمـت علـى وجههـا هـي والجـواري خوفـًا 

ل وسـأل عـن الخبـر فقالـت لـه زوجتـه: على علي نور الدين أن يذبحه أبوه. فبينما هم كذلك وٕاذا بالوزير دخ
أحلف أن ما أقوله لك تسمعه قـال: نعـم فأخبرتـه بمـا فعلـه ولـده فحـزن ومـزق ثيابـه ولطـم علـى وجهـه ونتـف 
لحيته، فقالت له زوجته: ال تقتل نفسك أنا أعطيك من مالي عشرة آالف دينـار ثمنهـا، فعنـد ذلـك رفـع رأسـه 

ثمنهـا ولكـن خـوفي أن تـروح روحـي ومـالي فقالـت لـه: يـا سـيدي مـا إليها وقال لهـا: ويلـك أنـا مـا لـي حاجـة ب
فقـال لهـا: أمـا تعلمـين أن وراءنـا هـذا العـدو الـذي يقـال لـه: المعـين بـن سـاوي، ومتـى سـمع هـذا  ؟سبب ذلـك

  األمر تقدم إلى السلطان وقال له.. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة السابعة واألربعين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير قــال لزوجتــه: أمــا تعلمــين أن وراءنــا عــدوًا يقــال لــه المعــين بــن  

ساوي ومتى سمع بهذا األمر تقدم إلى السلطان وقال لـه: إن وزيـرك الـذي تـزعم أنـه يحبـك أخـذ منـك عشـرة 
ه: خذها أنـت أحـق بهـا مـن السـلطان آالف دينار واشترى بها جارية ما رأى أحد مثلها فلما أعجبته قال البن

فأخذها وأزال بكارتهـا وهـا هـي الجاريـة عنـده فيقـول الملـك تكـذب فيقـول للملـك عـن إذنـك أهجـم عليـه وآتيـك 
بها فيأذن له في ذلك فيهجم على الدار ويأخذ الجارية ويحضرها بين يدي السلطان ثـم يسـألها فـال تقـدر أن 

ناصح لك ولكن ما لي عندكم حظ فيمثـل بـي السـلطان والنـاس كلهـم تنكر فيقول له يا سيدي أنت تعلم أني 
يتفرجون علي وتروح روحي. فقالت له زوجته: ال تعلم أحد وسلم أمـرك إلـى اهللا فـي هـذه القضـية فعنـد ذلـك 

  سكن قلب الوزير وطاب خاطره.
ر فكـان يقضـي هذا مـا كـان مـن أمـر الـوزير، وأمـا مـا كـان مـن أمـر علـي نـور الـدين فإنـه خـاف عاقبـة األمـ

نهــاره فــي البســاتين وال يــأتي إال فــي آخــر الليــل ألمــه فينــام عنــدها ويقــوم قبــل الصــبح وال يــراه أحــد،ولم يــزل 
كذلك شهرًا وهو لم ير وجه أبيه، فقالت أمه ألبيـه: يـا سـيدي هـل تعـدم الجاريـة وتعـدم الولـد، فـإن طـال هـذا 

هر هذه الليلة فإذا جاء فأمسكه واصطلح أنت وٕايـاه قالت: أس ؟األمر على الولد هج، قال لها: وكيف العمل
وأعطه الجارية إنها تحبه وهـو يحبهـا وأعطيـك ثمنهـا. فسـهر الـوزير طـول الليـل فلمـا أتـى ولـده أمسـكه وأراد 

فقـال لهـا: أريـد أن أذبحـه فقـال الولـد ألبيـه: هـل  ؟نحره فأدركته أمه وقالت له: أي شـيء تريـد أن تفعـل معـه
فقـــال  ؟رت عينـــاه بالـــدموع وقــال لـــه: يـــا ولــدي كيـــف هــان عليـــك ذهـــاب مــالي وروحـــيفتغرغــ ؟أهــون عليـــك

 الصبي: اسمع يا والدي مقال الشاعر: 

 يهبون للجاني شماحـًا شـامـال  هبني جنيت فلم تزل أهل النهـي

  درك الحضيض وأنت أعلى منزال  ماذا عسى يرجو عدوك وهو فـي

وأشفق عليه وقام الصبي وقبل يد والده فقـال: يـا ولـدي لـو علمـت  فعند ذلك قام الوزير من على صدر ولده
أنك تنصف أنيس الجليس كنت وهبتها لك، فقـال يـا والـدي كيـف ال أنصـفها قـال: أوصـيك يـا ولـدي أنـك ال 
تتزوج عليها وال تضاررها وال تبعها، قال له: يا والدي أنا أحلف لك أن ال أتزوج عليها، وال أبيعهـا ثـم حلـف 

انــًا علــى مــا ذكــر ودخــل علــى الجاريــة فأقــام معهــا ســنة، وأنســى اهللا تعــالى الملــك قصــة الجاريــة. وأمــا لــه أيم
المعــين بــن ســاوي فإنــه بلغــه الخبــر ولكنــه لــم يقــدر أن يــتكلم لعظــم منزلــة الــوزير عنــد الســلطان فلمــا مضــت 

فلـزم الوسـاد وطـال بـه السنة دخل الوزير فضل الدين بن خاقـان الحمـام وخـرج وهـو عرقـان، فأصـابه الهـواء 
السهاد وتسلسل به الضعف فعند ذلك نادى ولده علي نور الدين فلما حضر بين يديه قال لـه: يـا ولـدي أن 

  الرزق مقسوم واألجل محتوم وال بد لكل نسمة من شرب كأس المنون وأنشد هذه األبيات: 
  والكل منا على حوض الردى وردا  من فاته الموت لـم يفـتـه غـدا



 ولم يدع هبة بـين الـورى أحـدا  ى العظم بمن قد كان محتـقـراسو 

 أبــدا وال نـبـي يعـيش دائمـاً   لم يبق من ملك كـال وال مـلـك

ثم قال: يا ولدي مالي عندك وصية إال تقوى اهللا والنظر في العواقب وأن تستوصي بالجارية أنيس الجلـيس 
بفعـل الخيـر ودعـاء الخطبـاء لـك علـى المنـابر فقـال: يـا ولـدي  فقال له: يا أبت ومن مثلك وقد كنت معروفاً 

أرجو من اهللا تعالى القبول ثم نطق الشهادتين وشهق شهقة فكتب من أهل السعادة فعنـد ذلـك امـتأل القصـر 
بالصراخ ووصل الخبر إلى السلطان وسمعت أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان فبكت عليه الصبيان في 

ده علي نور الـدين وجهـزه وحضـرت األمـراء والـوزراء وأربـاب الدولـة وأهـل المدينـة مشـهده مكاتبها ونهض ول
وكـــان ممـــن حضـــروا الجنـــازة الـــوزير المعـــين بـــن ســـاوي وأنشـــد بعضـــهم عنـــد خـــروج جنازتـــه مـــن الـــدار هـــذه 

  األبيات: 
  هال أطعت وكنت من نصائحه  قد قلت للرجل المولى غسلـه

 ذرت عيون المجد عند بكـائهأ  جنبه ماءك ثم غسـلـه بـمـا

 عنه وحنطه بطـيب ثـنـائه  وأزل مجاميع الحنوط ونحهـا

 شرفًا ألست تراهموا بـإزائه  ومر المالئكة الكرام بحمـلـه

 يكفي الذي حملوه من نعمـائه  التوه أعناق الرجال بحمـلـه

جــالس يومــًا مــن األيــام فــي بيــت ثــم مكــث علــي نــور الــدين، شــديد الحــزن علــى والــده مــدة مديــدة فبينمــا هــو  
والده إذ طرق الباب طارق فنهض علي نور الدين وفتح الباب وٕاذا برجل من ندماء والده وأصحابه فقبل يـد 
علــي نــور الــدين، وقــال: يــا ســيدي مــن خلــف مثلــك مــا مــات وهــذا مصــير ســيد األولــين واآلخــرين صــلى اهللا 

نهـض علـي نـور الـدين إلـى قاعـة الجلـوس ونقـل إليهـا  عليه وسلم يا سيدي طب نفسًا ودع الحزن فعند ذلك
ما يحتاج إليه واجتمع عليه أصحابه وأخذ جاريتـه واجتمـع عليـه عشـرة مـن أوالد التجـار ثـم إنـه أكـل الطعـام 
وشرب الشراب وجدد مقامًا بعد مقام وصار يعطي ويتكرم، فعند ذلـك دخـل عليـه وكيلـه وقـال لـه: يـا سـيدي 

 قول بعضهم من ينفق ولم يحسب افتقر، ولقد أحسن من قال هذه األبيات:  علي نور الدين أما سمعت

 لعلمي أنها سيفـي وتـرسـي  أصون دراهمي وأذب عنـهـا

  وأبذل في الورى سعدي بنحسي  أأبذلهـا إلـى أعـدا األعـادي

 وال يسخو لي أحـد بـفـلـس  فيأكلها ويشـربـهـا هـنـيئاً 

 م الطبع ال يصفو ألنـسـيلئي  وأحفظ درهمي عن كل شخص

 أنلني درهمًا لغـد بـخـمـس  أحب إلي مـن قـول لـنـذل

 فتبقى مثل نفس الكلب نفسـي  فيعرض وجهه ويصـدعـنـي

 ولو كانت فضائلهم كشـمـس  فيا ذل الرجـال بـغـير مـال



الــدين مـن وكيلــه هــذا ثـم قــال: يـا ســيدي النفقـة الجزيلــة والمواهـب العظيمــة تفنــي المـال فلمــا سـمع علــي نـور 
  الكالم نظر إليه وقال له: جميع ما قلته ال أسمع منه كلمة فما أحسن قول الشاعر: 

  فال بسطت كفي وال نهضت رجلي  أنا ما ملكت المال يومًا ولـم أجـد

 بـذل وهاتوا أروني باذًال مات من  فهاتوا بخيًال نال مجدًا بـبـخـلـه

أريد إذا فضل عنـدك مـا يكفينـي لغـدائي أن ال تحملنـي هـم عشـائي فانصـرف  ثم قال: اعلم أيها الوكيل أني
الوكيل من عنده إلى حال سبيله وأقبل علي نور الدين ما هو فيه من مكارم األخالق وكل من يقول له من 
ندمائه أن هذا الشيء مليح يقول هو لك هبة أو يقول سيدي أن الدار الفالنية مليحة يقول هي لك هبة ولم 

زل علي نور الدين يعقد لندمائه وأصحابه في أول النهار مجلسًا وفي آخره مجلسًا ومكث على هـذا الحـال ي
  سنة كاملة فبينما هو جالسًا يومًا وٕاذا بالجارية تنشد هذين البيتين: 

  ولم تخف سوء ما يأتي به القدر  أحسنت ظنك باأليام إذا حسنـت

 الكـدر فو الليالي يحدثعند ص  وسالمتك الليالي فاغتررت بهـا

فلما فرغت من شعرها إذا بطارق يطرق الباب فقام علي نـور الـدين فتبعـه بعـض جلسـائه مـن غيـر أن يعلـم 
فقـال لـه: يـا سـيدي الـذي كنـا أخافـه عليـك  ؟به فلما فتح الباب رآه وكيله فقال له علي نور الـدين: مـا الخبـر

مــا بقــي لــك تحــت يــدي شــيء يســاوي درهمــًا وال أقــل مــن قــال: اعلــم أنــه  ؟منــه قــد وقــع لــك قــال: وكيــف ذلــك
درهم وهذه دفاتر المصروف الذي صرفته ودفاتر أصل مالك، فلما سمع علي نور الـدين هـذا الكـالم أطـرق 
رأســه إلــى األرض وقــال: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا فلمــا ســمع الرجــل الــذي تبعهــا خفيــة، وخــرج ليســأل عليــه 

حابه وقـال لهـم: انظـروا أي شـيء تعملـون فـإن علـي نـور الـدين قـد أفلـس فلمـا وماقاله الوكيـل رجـع إلـى أصـ
رجــع إلــيهم علــي نــور الــدين قــد أفلــس فلمــا رجــع إلــيهم علــي نــور الــدين ظهــر لهــم الغــم فــي وجهــه فعنــد ذلــك 
نهض واحد من الندماء على قدميه، ونظـر إلـى علـي نـور الـدين وقـال لـه: يـا سـيدي إنـي أريـد أن تـأذن لـي 

فقـال: إن زوجتـي تلـد فـي هـذه الليلـة وال  ؟اف، فقال علي نور الدين: لماذا االنصراف في هـذا اليـومباالنصر 
يمكنني أن أتخلف عنها واريد أن أذهب إليها وأنظرها فـأذن لـه ونهـض آخـر وقـال لـه: يـا سـيدي نـور الـدين 

حتــى انصـرفوا كلهــم  أريـد اليـوم أن أحضــر عنـد أخــي فإنـه يطــاهر ولـده وكــل واحـد يســتأذنه إلـى حــال سـبيله
وبقي علي نور الدين وحده فعند ذلك دعا جاريته وقال: يا أنيس الجليس أما تنظرين ما حل بي وحكى لهـا 
  ما قاله الوكيل فقالت: يا سيدي منذ ليال هممت أن أقول لك على هذا الحال فسمعتك تنشد هذين البيتين: 

  ان تتفلت على الناس طرأ قبل  إذا جادت الدنيا عليك فجد بهـا

 وال الشح يبقيها إذا هي ولـت  فال جود يفنيها إذا هي أقبلـت

فلما سمعتك تنشدهما ولم أبد لك خطابًا فقال لها: يـا أنـيس الجلـيس أنـت تعـرفين أنـي مـا صـرفت مـالي إال  
قـال على أصحابي وأظـنهم ال يتركـونني مـن غيـر مؤاسـاة، فقالـت أنـيس الجلـيس: واهللا مـا ينفعونـك بنافعـة، ف

علي نور الدين: فأنا في هذه الساعة أقوم واروح إليهم وأطرق أبوابهم لعلي أنال منهم شيئًا فأجعله في يـدي 



رأس مــال وأتجــر فيــه وأتــرك اللهــو واللعــب. ثــم إنــه نهــض مــن وقتــه وســاعته ومــا زال ســائرًا حتــى أقبــل علــى 
اق، فتقـدم إلـى أول بـاب وطرقـه فخرجـت الزقاق الذي فيه أصحابه العشرة وكانوا كلهم سـاكنين فـي ذلـك الزقـ

فقال: قولي لسيدك علي نور الدين واقف في الباب ويقـول لـك مملوكـك يقبـل  ؟له جارية وقالت له: من أنت
أياديـك وينتظــر فضـلك، فــدخلت الجاريـة وأعلمــت سـيدها فصــاح عليهـا وقــال لهـا: ارجعــي وقـول لــه: مـا هــو 

لت له: يا سيدي إن سيدي ما هو هنا، فتوجه علي نـور الـدين هنا، فرجعت الجارية إلى علي نور الدين وقا
وقال في نفسه: إن كان هذا ولد زنا وأنكر نفسه فغيره ما هـو ولـد زنـا، ثـم تقـدم إلـى البـاب الثـاني وقـال كمـا 

 قال أوًال فأنكر اآلخر نفسه فعند ذلك أنشد هذا البيت: 

  الندىمنوا عليك بما تريد من   ذهب الذين إذا وقفت ببابهـم

فلمــا فــرغ مــن شــعره قــال: واهللا ال بــد أن أمتحــنهم كلهــم عســى أن يكــون فــيهم واحــد يقــوم مقــام الجميــع، فــدار 
  على العشرة فلم يجد أحدًا منهم فتح له الباب وال أراه نفسه وال أمر له برغيف فأنشد هذه األبيات: 

  رةفالناس من حولها ما دامت الثم  المرء في زمن اإلقبال كالشجـرة

 تفرقوا وأرادوا غيرها شـجـرة  حتى إذا أسقطت كل الذي حملت

 العشرة فلم أجد واحدًا يصفو من  تبًا ألبناء هذا الـدهـر كـلـهـم

فقال: واهللا ما  ؟ثم إنه رجع إلى جاريته وقد تزايد همه فقالت له: يا سيدي أما قلت لكإنهم ال ينفعونك بنافعة
: يا سيدي بع من أثـاث البيـت شـيئًا فشـيئًا وأنفـق فبـاع إلـى أن بـاع جميـع مـا فيهم من أراني وجهه فقالت له

قالـت لـه: يـا  ؟في البيت ولم يبق عنده شيء، فعند ذلك نظر إلـى أنـيس الجلـيس وقـال لهـا: مـاذا نفعـل اآلن
سـيدي عنــدي مــن الـرأي أن تقــوم فــي هـذه الســاعة وتنــزل إلــى السـوق فتبيعنــي وأنــت تعلـم أن والــدك كــان قــد 

شــتراني بعشــرة آالف دينــار فلعــل اهللا يفــتح عليــك بــبعض هــذا الــثمن، وٕاذا قــدر اهللا باجتماعنــا نجتمــع، فقــال ا
لها: يا أنيس الجليس ما يهون علي فراقـك سـاعة واحـدة، فقالـت لـه: وال أنـا كـذلك لكـن للضـرورة أحكـام كمـا 

  قال الشاعر: 
 دبسلـوك مـا ال يلـيق بـاأل  تلجئ الضرورات في األمور إلى

 بـالـسـبـب إال ألمـر يلـيق  ما حامل نفسه عـلـى سـبـب

  فعند ذلك أخذت دموع أنيس الجليس تسيل على خديه، ثم أنشد هذين البيتين: 
 أعلل قلبًا كاد بالبـين يتـلـف  قفوا زودوني نظرة قبل فراقكم

 دعوني في وجدي وال تتكلفوا  فإن كان تزويدي بذلك كـلـفة

إلـى الـدالل وقـال لـه: أعـرف مقـدار مـا تنـادي عليـه فقـال لـه الـدالل: يـا سـيدي علـي نـور  ثم مضـى وسـلمها
الــدين األصــول محفوظــة، ثــم قــال لــه: أهــا هــي أنــيس الجلــيس الــذي كــان اشــتراها والــدك منــي بعشــرة آالف 

ر قــال: نعــم، فعنــد ذلــك طلــع الــدالل إلــى التجــار فوجــدهم لــم يجتمعــوا كلهــم فصــبر حتــى اجتمــع ســائ ؟دينــار



التجار وامتأل السوق بسائر أجناس الجواري من تركية ورومية وشركسية وجرجية وحبشية فلمـا نظـر الـدالل 
إلى ازدحام السوق نهض قائمًا وقال: يا تجـار يـا أربـاب األمـوال مـا كـل مـدور جـوزة وال كـل مسـتطيلة مـوزة 

ء تمــرة، يــا تجــار هــذه الــدرة وال كــل حمــراء لحمــة وال كــل بيضــاء شــحمة وال كــل صــهباء خمــرة وال كــل ســمرا
اليتيمــة التــي ال تفــي األمــوال لهــا بقيــة بكــم تفتحــون بــاب الــثمن، فقــال واحــد بأربعــة آالف دينــار وخمســمائة، 
وٕاذا بــالوزير المعــين بــن ســاوي فــي الســوق فنظــر علــي نــور الــدين واقفــًا فــي الســوق فقــال فــي نفســه: مــا بالــه 

اري، ثم نظر بعينيه فسمع المنادي وهو واقف ينـادي فـي السـوق واقفًا فإنه ما بقي عنده شيء يشتري به جو 
  والتجار حوله.

فقال الوزير في نفسه: ما أظنه إال أفلس ونزل بالجارية ليبيعهـا، ثـم قـال فـي نفسـه إن صـح ذلـك فمـا أبـرده  
نــادي علــى قلبــي، ثــم دعــا المنــادي فأقبــل عليــه وقبــل األرض بــين يديــه فقــال: إنــي أريــد هــذه الجاريــة التــي ت

عليهــا فلــم يمكنــه المخالفــة فجــاء بالجاريــة وقــدمها بــين يديــه، فلمــا نظــر إليهــا وتأمــل محاســنها مــن قامتهــا 
الرشـيقة وألفاظهـا الرقيقـة أعجبتهـا فقــال لـه: إلـى كـم وصـل ثمنهــا فقـال: أربعـة آالف وخمسـمائة دينـار، فلمــا 

  بل تأخروا لمايعلمون من ظلم ذلك الوزير.سمع ذلك التجار ما قدر واحد منهم أن يزيد درهمًا وال دينارًا 
ثــم نظــر الــوزير معــين بــن ســاوي إلــى الــدالل وقــال: مــا ســبب وقوفــك، رح والجاريــة علــى أربعــة آالف ولــك 
خمسمائة دينار، فراح الدالل إلى علي نور الدين وقال له: راحت الجارية عليك بال ثمن فقال لـه: وماسـبب 

ا بأربعــة آالف وخمســمائة دينــار فجــاء هــذا الظــالم المعــين بــن ســاوي فقــال لــه: نحــن فتحنــا بــاب ســعره ؟ذلــك
ودخــل الســوق فلمــا نظــر الجاريــة أعجبتــه وقــال لــي شــاور علــى أربعــة آالف ولــك خمســمائة ومــا أظنــه إال 
يعرف أن الجارية لك فإن كان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك من فضل اهللا، لكـن أنـا أعـرف مـن 

ورقــة حوالــة علــى بعــض عمالئــه ثــم يرســل إلــيهم ويقــول: ال تعطــوه شــيئًا فكلمــا ذهبــت ظلمــه أنــه يكتــب لــك 
إليهم لتطالبهم يقولون: في غد نعطيك وال يزالون يعدونك ويخلفـون يومـًا بعـد يـوم وأنـت عزيـز الـنفس، وبعـد 

ليـك ثمـن أن يضجوا مـن مطالبتـك إيـاهم يقولـون أعطنـا ورقـة الحوالـة إذا أخـذوا الورقـة منـك قطعوهـا وراح ع
  الجارية.

فقـال لـه: أنـا أشـير  ؟فلما سمع علي نور الدين من الدالل هذا الكالم نظر إليه وقال لـه: كيـف يكـون العمـل
عليــك بمشــورة فــإن قبلتهــا منــي كــان لــك الحــظ األوفــر قــال: تجــيء فــي هــذه الســاعة عنــدي وأنــا واقــف وســط 

فــديت يمينــي التــي حلفتهــا ونزلــت بــك الســوق الســوق وتأخــذ الجاريــة مــن يــدي وتلكمهــا وتقــول لهــا: ويلــك قــد 
حيث حلفت عليك أنه ال بد من إخراجك إلى السوق ومناداة الدالل عليـك فـإن فعلـت ذلـك ربمـا تـدخل عليـه 
الحيلة وعلى الناس ويعتقدون أنك ما نزلت بها إال ألجل إبراز اليمين، فقال هذا هـو الـرأي الصـائب، ثـم إن 

سوق وأمسك يد الجارية وأشار إلى الوزير المعين بن سـاوي وقـال: يـا مـوالي الدالل فارقه وجاء إلى وسط ال
هذا مالكها قد اقبل ثم جاء علي نور الدين إلـى الـدالل ونـزع الجاريـة مـن يـده ولكمهـا وقـال: ويلـك قـد نزلـت 
ى بك إلى السوق ألجل إبرار يميني. روحي إلى البيت وبعد ذلـك ال تخـالفيني فلسـت محتاجـًا إلـى ثمنـك حتـ

  أبيعك وأنا لو بعت أثاث البيت وأمثاله مرات عديدة ما بلغ قدر ثمنك.



فلما نظر المعين بن ساوي إلى علي نور الدين قال له: ويلـك وهـل بقـي عنـدك شـيء يبـاع ويشـترى، ثـم إن 
المعـين بـن سـاوي أراد أن يـبطش بـه فعنـد ذلـك نظـر التجـار إلـى علـي نـور الـدين وكـانوا كلهـم يحبونـه فقــال 

هــا أنــا بــين أيــديكم وقــد عــرفتم ظلمــه، فقــال الــوزير: واهللا لــوال أنــتم لقتلتــه، ثــم رمــزوا كلهــم إلــى بعضــهم لهــم: 
بعين اإلشـارة وقـالوا: مـا أحـد منـا يـدخل بينـك وبينـه، فعنـد ذلـك تقـدم علـي نـور الـدين إلـى الـوزير بـن سـاوي 

وكــان هنــاك معجنــة طــين  وكــان علــي نــور الــدين شــجاعًا فجــذب الــوزير مــن فــوق ســرجه فرمــاه إلــى األرض
فوقع الوزير في وسطها وجعل نور الدين يلكمه فجاءت لكمة على أسنانه فاختضبت لحيته بدمـه وكـان مـع 
الــوزير عشــرة مماليــك فلمــا رأوا نــور الــدين يفعــل بســيدهم هــذه األفعــال وضــعوا أيــديهم علــى مقــابض ســيوفهم 

س قــالوا للمماليــك: هــذا وزيــر وهــذا ابــن وزيــر وربمــا وأرادوا أن يهجمــوا علــى نــور الــدين ويقطعونــه وٕاذا بالنــا
اصــطلحا مــع بعضــهما وتكونــون مبغوضــين عنــد كــل منهمــا وربمــا جــاءت فيــه ضــربة فتموتــون جميعــًا اقــبح 
الموتات ومن الرأي أن ال تدخلوا بينهمـا، فلمـا فـرغ علـي نـور الـدين مـن ضـرب الـوزير أخـذ جاريتـه ومضـى 

إنــه قــام مــن ســاعته وكــان قمــاش ثيابــه أبــيض فصــار ملونــًا بثالثــة ألــوان إلــى داره وأمــا الــوزير ابــن ســاوي ف
الطــين ولــون الــدم ولــون الرمــاد فلمــا رأى نفســه علــى هــذه الحالــة أخــذ برشــًا وجعلــه فــي رقبتــه وأخــذ فــي يــده 
حــزمتين مــن محلفــه وســار إلــى أن وقــف تحــت القصــر الــذي فيــه الســلطان وصــاح: يــا ملــك الزمــان مظلــوم، 

فبكــى وانتحــب  ؟ديـه فتأملــه فــرآه وزيـره المعــين بـن ســاوي فقــال لـه: مــن فعـل بــك هــذه الفعـالفأحضـروه بــين ي
 وأنشد هذين البيتين: 

 وتأكلني الكالب وأنت غـيث  أيظلمني الزمـان وأنـت فـيه

  وأعطش في حماك وأنت غيث  ويروى من حياضك كل صـياد

 ؟المشاق، قال لـه: ومـن فعـل بـك هـذه الفعـال ثم قال: يا سيدي هكذا كل من يحبك ويخدمك تجري له هذه 
فقال الوزير: اعلم أني خرجت اليوم إلى سوق الجواري لعلي أشتري جارية طباخـة فرأيـت فـي السـوق جاريـة 
ما رأيت طول عمري مثلها فقال الدالل أنها لعلي بن خاقـان وكـان موالنـا السـلطان أعطـى إيـاه سـابقًا عشـرة 

رية مليحة فاشـترى تلـك الجاريـة فأعجبتـه فأعطاهـا لولـده فلمـا مـات أبـوه سـلك آالف دينار ليشتري له بها جا
طريق اإلسراف حتى باع جميع ما عنده من األملك والبساتين واألواني فلما أفلس ولم يبق عنـده شـيء نـزل 

ربعـة بالجارية إلى السوق علـى أن يبيعهـا ثـم سـلمها إلـى الـدالل فنـادى عليهـا وتزايـد فيهـا التجـار حتـى بلـغ أ
آالف دينــار، فلمــا ســمع كالمــي نظــر إلــي وقــال: يــا شــيخ الــنحس أبيعهــا لليهــود والنصــارى وال أبيعهــا لــك، 

  فقلت: أنا ما اشتريتها لنفسي وٕانما اشتريتها لموالنا السلطان الذي هو ولي نعمتنا.
زل يضـربني فلما سـمع منـي هـذا الكـالم اغتـاظ وجـذبني ورمـاني عـن الجـواد وأنـا شـيخ كبيـر وضـربني ولـم يـ

حتــى تركنــي كمــا ترانــي، وأنــا مــا أوقعنــي فــي هــذا كلــه إال أنــي جئــت ألشــتري هــذه الجاريــة لســعادتك ثــم إن 
الــوزير رمــى نفســه علــى األرض وجعــل يبكــي ويرتعــد، فلمــا نظــر الســلطان حالتــه وســمع مقالتــه قــام عــرق 

ين مـن ضـاربي السـيف وقفـوا الغضب بين عينيه، ثم التفـت إلـى مـن بحضـرته مـن أربـاب الدولـة، وٕاذا بـأربع



بــين يديــه فقــال لهــم: انزلــوا فــي هــذه الســاعة إلــى دار ابــن خاقــان وانهبوهــا واهــدموها وآتــوني بــه وبالجاريــة 
مكتفين واسحبوهما على وجوههما واتوا بهما بين يـدي فقـالوا: السـمع والطاعـة، ثـم إنهـم قصـدوا المسـير إلـى 

له علم الدين مضجر وكان من مماليك الفضـل بـن خاقـان  علي نور الدين وكان عند السلطان حاجب يقال
والــد علــي نــور الــدين فلمــا ســمع أمــر الســلطان ورأى األعــداء تهيئــوا إلــى قتــل ابــن ســيده لــم يهــن عليــه ذلــك، 
فركب جواده وسار إلى أن أتى بيت علي نور الـدين فطـرق البـاب فخـرج لـه علـي نـور الـدين فلمـا رآه عرفـه 

 ال: يا سيدي ما هذا وقت سالم وال كالم واسمع ما قال الشاعر: وأراد أن يسلم عليه فق

 وخل الدار تنعي من بناهـا  ونفسك فز بها إن خفت ضيماً 

 سواهـا ونفسك لم تجد نفساً   فإنك واجد أرضـًا بـأرض

فقال: انهض وفز بنفسك أنت والجارية فإن المعين بـن سـاوي نصـب لكمـا  ؟فقال علي نور الدين: ما الخبر
ركًا ومتى وقعتما في يده قتلكما وقد أرسل إليكما السلطان أربعـين ضـاربًا بالسـيف والـرأي عنـدي أن تهربـا ش

قبل أن يحل الضرر بكمـا، ثـم إن سـنجر مـد يـده إلـى علـي نـور الـدين بـدنانير فعـدها فوجـدها أربعـين دينـارًا 
إيـاه لكـن مـا هـذا وقـت معاتبـة،  وقال له: يا سيدي خذ هذه الدنانير ولو كان معـي أكثـر مـن ذلـك ألعطيتـك

فعند ذلك دخل علي نور الدين على الجارية وأعلمها بذلك فتخبلت، ثـم خـرج االثنـان فـي الوقـت إلـى ظـاهر 
المدينة وأرسل اهللا عليهما ستره ومشيا إلى ساحل البحر فوجـدا مركبـًا تجهـز للسـفر والـريس واقـف فـي وسـط 

زوادة أو نسي حاجته فليأت بهـا فإننـا متوجهـون، فقـال كلهـم: المركب يقول: من بقي له حاجة من وداع أو 
لم يبـق لنـا حاجـة يـا ريـس، فعندئـذ قـال الـريس لجماعتـه: هيـا حلـوا الطـرف واقلعـوا األوتـاد فقـال نـور الـدين: 

  فقال: إلى دار السالم بغداد. ؟إلى أين يا ريس
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  منة واألربعين وفي الليلة الثا

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الريس لما قال لعلي نـور الـدين إلـى دار السـالم مدينـة بغـداد نـزل علـي  
نــور الــدين ونزلــت معهــا لجاريــة وعومــوا ونشــروا القلــوع فســاع بهــم المركــب وطــاب لهــم الــريح. هــذا مــا جــرى 

نهم جاؤوا إلى بيت علـي نـور الـدين فكسـروا األبـواب لهؤالء وأما ما جرى لألربعين الذين أرسلهم السلطان فإ
ودخلـــوا وطـــافوا جميـــع األمـــاكن فلـــم يقفـــوا لهمـــا علـــى خبـــر، فهـــدموا الـــدار ورجعـــوا وأعلمـــوا الســـلطان فقـــال: 
اطلبوهمــا فــي أي مكــان كانــا فيــه فقــالوا: الســمع والطاعــة، ثــم نــزل الــوزير معــين بــن ســاوي إلــى بيتــه بعــد أن 

وقـال: ال يأخـذ بثـأرك إال أنـا فـدعا لـه بطـول البقـاء واطمـأن قلبـه، ثـم إن السـلطان  خلع عليه السلطان خلعة
أمر أن ينادى في المدينة يا معاشر الناس كافة: قد أمر السلطان أن مـن عثـر بعلـي نـور الـدين بـن خاقـان 

فإنــه وجــاء بــه إلــى الســلطان خلــع عليــه خلعــة وأعطــاه ألــف دينــار ومــن أخفــاه أو عــرف مكانــه ولــم يخبــر بــه 



يستحق ما يجري عليه من النكال، فصار جميع الناس في التفتيش على علي نور الدين فلم يجدوا لـه أثـر. 
  هذا ما كان من هؤالء.

وأمـا مـا كـان مـن أمــر علـي نـور الـدين وجاريتــه فإنهمـا وصـال بالسـالمة إلـى بغــداد فقـال الـريس: هـذه بغــداد 
قبـــل عليهـــا فصـــل الربيـــع بـــورده وأزهـــرت أشـــجارها وجـــرت وهـــي مدينـــة أمينـــة قـــد ولـــى عنهـــا الشـــتاء ببـــرده وأ

أنهارها، فعند ذلك طلع علي نور الدين هو وجاريته من المركب وأعطى الريس خمسة دنانير ثم سـارا قلـيًال 
فرمتهمــا المقــادير بــين البســاتين فجــاءا إلــى مكــانين فوجــداه مكنوســًا مرشوشــًا بمصــاطب مســتطيلة وقــواديس 

ه مكعب من القصب بطول الزقاق وفي صدر الزقـاق بـاب بسـتان إال أنـه مغلـق فقـال معلقة مآلنة ماء وفوق
علــي نــور الــدين للجاريــة: واهللا إن هــذا محــل ملــتح فقالــت: يــا ســيدي اقعــد بنــا ســاعة علــى هــذه المصــاطب 
فطلعــا وجلســا علــى المصــاطب ثــم غســال وجهيهمــا وأيــديهما واســتلذا بمــرور النســيم فنامــا وجــل مــن ال ينــام، 

ن البسـتان يسـمى بسـتان النزهـة وهنـاك قصـر يقـال لـه: قصـر الفرجـة وهـو للخليفـة هـارون الرشـيد وكــان وكـا
الخليفــة إذا ضــاق صــدره يــأتي إلــى البســتان ويــدخل ذلــك القصــر فيقعــد فيــه وكــان القصــر لــه ثمــانون شــباكًا 

ر الجــواري أن تفــتح معلقــًا فيــه ثمــانون قنــديًال وفــي وســطه شــمعدان كبيــر مــن الــذهب فــإذا دخلــه الخليفــة أمــ
الشــبابيك وأمــر إســحق النــديم والجــواري أن يغنــوا مــا يشــرح صــدره ويــزول همــه، وكــان للبســتان خــولي شــيخ 
كبير يقال له الشيخ إبراهيم، واتفق أنه خرج ليقضي حاجـة مـن أشـغاله فوجـد المتفـرجين معهـم النسـاء وأهـل 

يفــة فــي بعــض األيــام فأعلمــه بــذلك فقــال الريبــة فغضــب غضــبًا شــديدًا فصــبر الشــيخ حتــى جــاء عنــده الخل
  الخليفة: كل من وجدته على باب البستان افعل به ما أردت.

فلما كان ذلك اليوم خرج الشيخ إبراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجد االثنين نـائمين فـي البسـتان  
قتلته ولكن هـذين ضـربًا خفيفـًا مغطيين بإزار واحد فقال: أما عرفا أن الخليفة أعطاني إذنًا أن كل من لقيته 

حتــى ال يقتــرب أحــد مــن البســتان ثــم قطــع جريــدة خضــراء وخــرج إليهمــا ورفــع يــده فبــان بيــاض إبطــه وأراد 
ضــربهما فتفكــر فــي نفســه وقــال: يــا إبــراهيم كيــف تضــربهما ولــم تعــرف حالهمــا وقــد يكونــان غريبــان أو مــن 

همـا وأنظـر إليهمـا، فرفـع اإلزار عـن وجهيهمـا وقـال: أبناء السبيل ورمتهما المقادير هنـا. سأكشـف عـن وجهي
هــذان حســنان ال ينبغــي أن أضــربهما، ثــم غطــى وجهيهمــا وتقــدم إلــى رجــل علــي نــور الــدين وجعــل يكبســها 
ففتح عينيه فوجده شيخًا كبيرًا فاستحى علي نور الدين ولم رجليه واستوى قاعدًا وأخـذ يـد الشـيخ فقبلهـا فقـال 

فقال له: يـا سـيدي نحـن غربـاء وفـرت الدمعـة مـن عينيـه فقـال الشـيخ إبـراهيم: يـا  ؟تمله: يا ولدي من اين أن
ولــدي اعلــم أن النبــي صـــلى اهللا عليــه وســلم أوصـــى إكــرام الغــريبن، ثـــم قــال لــه: ياولـــدي أمــا تقــوم وتـــدخل 

دي فقـال: يـا ولـ ؟فقال له نور الدين: يا سـيدي هـذا البسـتان مـن يخـص ؟البستان وتتفرج فيه فينشرح صدرك
هذا ورثته من أهلي وما كـان قصـد الشـيخ إبـراهيم بهـذا الكـالم إال أن يطمئنهمـا ليـدخال البسـتان. فلمـا سـمع 
نور الدين كالمه شكره وقام هو وجاريته والشيخ إبراهيم قدامهما فدخلوا البستان فإذا هو بسـتان بابـه مقنطـر 

سـود كأنـه أبنـوس، فـدخلوا تحـت عريشـة فوجـدوا عليه كروم وأعنابه مختلفة األلوان، األحمر كأنه ياقوت واأل
فيهــا األثمــار صــنوان واألطيــار تغــرد باأللحــان علــى األغصــان، والهــزار يتــرنم والقمــر مــأل بصــوته المكــان 



والشحرور كأنه في تغريده إنسان واألثمار قـد أينعـت أثمارهـا مـن كـل مـأكول ومـن فاكهـة زوجـان والمشـمش 
ن والبرقوق كأنه لون الحسان والقراصية تذهل عقل كل إنسـان والتـين ما بين كافوري ولوزي ومشمش خراسا

ما بين أحمر وأبيض وأخضر من أحسن األلوان والزهـر كأنـه اللؤلـؤ والمرجـان والـورد يفضـح بحمرتـه خـدود 
الحسان والبنفسج كأنه الكبريت دنا من النيران واآلس والمنتور والخزامى مع شـقائق النعمـان، وتكالمـت تلـك 

راق بمدامع الغمام وضـحك ثغـر األقحـوان وصـار النـرجس نـاظر إلـى ورد بعيـون السـودان واألتـرج كأنـه األو 
أكــواب والليمــون كبنــادق مــن ذهــب وفرشــت األرض بــالزهر مــن ســائر األلــوان وأقبــل الربيــع فأشــرق ببهجتــه 

ي اعـتالل، ثـم المكان والنهر فـي خريـر والطيـر فـي هـدير والـريح فـي صـفير والطقـس فـي اعتـدال والنسـيم فـ
  دخل بهما الشيخ إبراهيم القاعة المغلقة، فابتهجوا بحسن تلك القاعة وما فيها من اللطائف الغريبة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة واألربعين 
ن والجاريــة وجلســوا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــيخ إبــراهيم دخــل القاعــة ومعــه علــي نــور الــدي

بجانب بعض الشبابيك فتذكر علي نور الدين المقاساة التي مضت لـه فقـال: واهللا إن هـذا المكـان فـي غايـة 
الحسن، لقد فكرنـي بمـا مضـى وأطفـأ مـن كربـي جمـر الغضـى، ثـم إن الشـيخ إبـراهيم قـدم لهمـا األكـل فـأكال 

ن تلـك الشـبابيك وصـاح علـى جاريتـه فأتـت كفايتهمـا ثـم غسـال ايـديهما وجلـس علـي نـور الـدين فـي شـباك مـ
إليه فصارا ينظران إلى األشجار وقد حملت سائر األثمار ثم التفت علي نور الدين إلى الشيخ إبراهيم وقـال 
له: يا شيخ إبراهيم أما عندك شيء من الشراب ألن الناس يشربون بعد أن يأكلوا فجاءه الشيخ إبراهيم بمـاء 

فقــال لــه نــور الــدين: نعــم  ؟فقــال لــه: أتريــد خمــراً  ؟ين مــا هــذا الشــراب الــذي تريــدهحلــو بــارد فقــال لــه نــور الــد
فقال: أعوذ بـاهللا منهـا إن لـي ثالثـة عشـر عامـًا مـا فعلـت ذلـك ألن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم لعـن شـاربه 
 وعاصــره وحاملــه، فقــال لــه نــور الــدين: اســمع منــي كلمتــين. قــال: قــل مــا شــئت. قــال: إذا لــم تكــن عاصــر

قال: ال قال: خذ هذين الدينارين وهـذين الـدرهمين  ؟الخمر وال شاربه وال حامله هل يصيبك من لعنهم شيء
واركب هـذا الحمـار وقـف بعيـدًا وأي إنسـان وجدتـه يشـتري فصـح عليـه وقـل لـه: خـذ هـذين الـدرهمين واشـتر 

ًا وال يصـيبك شـيء ممـا يصـيب بهما خمرًا واحمله على الحمار وحينئـذ ال تكـون شـاربًا وال حـامًال وال عاصـر 
  الجميع.

فقال الشيخ إبراهيم وقـد ضـحك مـن كالمـه: واهللا مـا رأيـت أظـرف منـك وال أمحـل مـن كالمـك فقـال لـه نـور  
الدين: نحـن صـرنا محسـوبين عليـك ومـا عليـك إال الموافقـة فهـات لنـا بجميـع مـا نحتـاج إليـه فقـال لـه الشـيخ 

الحاصل المعد ألمير المؤمنين فادخلـه وخـذ منـه مـا شـئت فـإن فيـه إبراهيم: يا ولدي هذا كراري قدامك وهو 
مــا تريــد، فــدخل علــي نــور الــدين الحاصــل فــرأى فيــه أوانــي مــن الــذهب والفضــة والبلــور مرصــعة بأصــناف 
الجواهر فأخرج منها ما أراد وسكب الخمر في البواطي والقناني وصار هـو وجاريتـه يتعاطيـان واندهشـا مـن 

ن الشيخ إبراهيم جاء إليهما بالمشموم وقعد بعيدًا عنهما، فلم يزاال يشربان وهما في غايـة حسن ما رأيا. ثم إ



الفـــرح حتـــى تحكـــم معهمـــا الشـــراب واحمـــرت خـــدودهما وتغازلـــت عيونهمـــا واســـترخت شـــعورهما فقـــال الشـــيخ 
نـين اللـذين كيف أقعد عندهما وأي وقت اجتمـع فـي قصـرنا مثـل هـذين االث ؟إبراهيم ما لي أقعد بعيدًا عنهما

كأنهمــا قمــران، ثــم إن الشــيخ تقــدم وقعــد فــي طــرف اإليــوان فقــال لــه علــي نــور الــدين: يــا ســيدي بحيــاتي أن 
تتقــدم عنــدنا فتقــدم الشــيخ عنــدهما فمــأل نــور الــدين قــدحًا ونظــر إلــى الشــيخ إبــراهيم وقــال لــه: اشــرب حتــى 

فعلت شيئًا من ذلك، فتغافل عنـه نـور تعرف لذة طعمه، فقال الشيخ: أعوذ باله إن لي ثالث عشرة سنة ما 
  الدين وشرب القدح ورمى نفسه على األرض وأظهر أنه غلب عليه السكر.

فعنــد ذلــك نظــرت إليــه أنــيس الجلــيس وقالــت لــه: يــا شــيخ إبــراهيم انظــر هــذا كيــف عمــل معــي قــال لهــا: يــا 
أجد لي نديمًا ينادمني على قالت: دائمًا يعمل معي هكذا فيشرب ساعة وينام وابقى وحدي ال  ؟سيدتي ماله

فقــال لهــا الشــيخ إبــراهيم وقــد حنــت أعضــاؤه  ؟قــدحي فــإذا شــربت فمــن يعــاطيني وٕاذا غنيــت فمــن يســمعني
ومالت نفسه إليها من كالمها: ال ينبغي من النديم أن يكون هكذا، ثم إن الجاريـة مـألت قـدحًا ونظـرت إلـى 

ترده فاقبله واجبر خاطري، فمـد الشـيخ إبـراهيم يـده وأخـذ  الشيخ إبراهيم وقالت: بحياتي أن تأخذه وتشربه وال
القدح وشربه، ومألت له ثانيًا ومدت إليه يدها به وقالت له: يـا سـيدي بقـي لـك هـذا فقـال لهـا: واهللا ال أقـدر 
أن أشربه فقد كفاني الذي شربته فقال له: واهللا ال بد منه فأخـذ القـدح وشـربه، ثـم أعطتـه الثالـث فأخـذه وأراد 

  يشربه وٕاذا بنور الدين هم قاعدًا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. أن
 

  وفي الليلة الخمسين 
أمـا  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن علـي نـور الـدين هـم قاعـدًا فقـال لـه: يـا شـيخ إبـراهيم أي شـيء هـذا

فقال الشيخ إبـراهيم وقـد اسـتحى: مـا  ؟حلفت عليك من ساعة فأبيت وقلت أن لي ثالثة عشر عامًا ما فعلته
لي ذنب فإنما هي شددت علي فضحك نور الـدين وقعـدوا للمنادمـة فالتفتـت الجاريـة وقالـت لسـيدها: سـر يـا 
سيدي اشرب وال تحلف على الشيخ إبراهيم حتـى أفرجـك عليـه فجعلـت الجاريـة تمـأل وتسـقي سـيدها وسـيدها 

فنظــر لهمــا الشــيخ إبــراهيم وقــال لهمــا: أي شــيء هــذا ومــا هــذه يمــأل ويســقيها ولــم يــزاال كــذلك مــرة بعــد مــرة، 
المنادمة وال تسقياني وقد صرت نديمكما فضحكا من كالمه إلى أن أغمي عليهما ثم شربا وسقياه وما زالـوا 
في المنادمة إلى ثلث الليل فعند ذلك قالت الجارية: يا شيخ إبراهيم عن إذنك هل أقوم وأوقد شمعة من هذا 

فقــال لهــا: قــومي وال توقــدي غــال شــمعة واحــدة فنهضــت علــى قــدميها وابتــدأت مــن أول  ؟مصــفوفالشــمع ال
اشمع إلى أن أوقدت ثمانين شمعة ثم قعدت وبعد ذلك قال نور الدين: يا شيخ إبراهيم وأنا أي شـيء حظـي 

واحــدًا وال تتناقــل  فقــال لــه الشــيخ إبــراهيم: قــم وأوقــد قنــديالً  ؟عنــدك أمــا تخلينــي أوقــد قنــديًال مــن هــذه القناديــل
  أنت اآلخر، فقام وابتدأ من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديًال فعند ذلك رقص المكان.

فقال لهما الشيخ إبراهيم وقد غلب عليه السكر: أنتما أخرع مني، ثم إنه نهض علـى قدميـه وفـتح الشـبابيك  
ان فقـدر اهللا السـميع العلـيم الـذي جعـل جميعًا وجلـس معهمـا يتنـادمون ويتناشـدون األشـعار وابـتهج بهـم المكـ

لكــل شــيء ســببًا حيــث أن الخليفــة كــان فــي تلــك الســاعة جالســًا فــي شــبابيك مطلــة علــى ناحيــة الدجلــة فــي 



ضوء القمر فنظر إلى تلك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحر ساطعًا فالحت من الخليفة التفاتـة 
من تلك الشموع والقناديل فقال: علي بجعفـر البرمكـي، فمـا كـان إال  إلى القصر الذي في البستان فرآه يلهج

لحظة وقد حضر جعفر البرمكي بين يدي أمير المؤمنين فقال له: يا كلب الوزراء أتخـدمين وال تعلمنـي بمـا 
فقـال: لـوال أن مدينـة بغـداد أخـذت منـي مـا  ؟فقال له جعفر: ومـا سـبب هـذا الكـالم ؟يحصل في مدينة بغداد

ر الفرجـة مبتهجــًا بضـوء القناديـل والشـموع وانفتحــت شـبابيكه ويلـك مـن الــذي يكـون لـه القـدرة علــى كـان قصـ
هــذه الفعــال غــال إذا كانــت الخالفــة أخــذت منــي، فقــال جعفــر وقــد ارتعــدت فرائصــه: ومــن أخبــرك أن قصــر 

جعفـر عنـد الخليفـة فقال له: تقدم عندي وانظر، فتقدم  ؟الفرجة أوقدت فيه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه
ونظر ناحيـة البسـتان فوجـد القصـر كأنـه شـعلة مـن نـور غلـب علـى نـور القمـر، فـأراد جعفـر أن يعتـذر عـن 
الشيخ إبراهيم الخولي ربما هذا األمر بإذنه لما رأى فيـه مـن المصـلحة فقـال: يـا أميـر المـؤمنين كـان الشـيخ 

ريـد أن أفـرح أوالدي فـي حياتـك وحيـاة أميــر إبـراهيم فـي الجمعـة التـي مضـت قـال لـي يـا سـيدي جعفـر إنـي أ
فقـال لـي: مـرادي أن آخـذ إذنـًا مـن الخليفـة بـأني أظـاهر أوالدي  ؟المؤمنين فقلت له: وما مرادك بهـذا الكـالم

فــي القصــر فقلــت لــه: افعــل مــا شــئت مــن فــرح أوالدك وٕان شــاء اهللا أجتمــع بالخليفــة وأعلمــه بــذلك فــراح مــن 
أعلمــك. فقــال الخليفــة: يــا جعفــر كــان لــك عنــدي ذنــب واحــد فصــار لــك  عنــدي علــى هــذه الحــال ونســيت أن

عندي ذنبان ألنك أخطأت من وجهين: الوجه األول أنك ما أعلمتني بـذلك والوجـه الثـاني أنـك بلغـت الشـيخ 
إبراهيم مقصوده فإنه ما جاء إليك وقال لك هذا الكالم إال تعريضًا بطلب شيء من المـال يسـتعين بـه علـى 

م تعطه شيئًا ولم تعلمني حتى أعطيه. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين نسيت فقـال الخليفـة: وحـق مقصوده فل
آبــائي وأجــدادي مــا أتــم بقيــة ليلتــي إال عنــده، فإنــه رجــل صــالح يتــردد إليــه المشــايخ ويســاعد الفقــراء ويؤاســي 

مــنهم يــدعو لنــا دعــوة  المســاكين وأظــن أن الجميــع عنــده فــي هــذه الليلــة فــال بــد مــن الــذهاب إليــه لعــل واحــد
يحصل لنا بها خيري الدنيا واآلخرة وبما يحصل له نفع في هـذا األمـر بحضـوري ويفـرح بـذلك هـو وأحبابـه، 
فقال جعفر: يا أمير المؤمنين إن معظم الليـل قـد مضـى وهـم فـي هـذه السـاعة علـى وجـه االنفضـاض فقـال 

  الخليفة: ال بد من الرواح عنده.
وصــار ال يــدري فــنهض الخليفــة علــى قدميــه وقــام جعفــر بــين يديــه ومعهمــا  فســكت جعفــر وتحيــر فــي نفســه

مســرور والخــادم ومشــى الثالثــة متنكــرين ونزلــوا مــن القصــر وجعلــوا يشــقون الطريــق فــي األزقــة وهــم فــي زي 
التجار إلى أن وصلوا إلى البستان المذكور فتقدم الخليفة فـرأى البسـتان مفتوحـًا فتعجـب وقـال: انظـر الشـيخ 

هيم كيــف تــرك البــاب مفتوحــًا إلــى هــذا الوقــت ومــا هــي عادتــه، ثــم أنهــم دخلــوا إلــى أن انتهــوا إلــى آخــر إبــرا
البستان ووقفوا تحت القصر، فقال الخليفة: يا جعفر أريد أن أتسلل عليهم قبل أن أطلـع عنـدهم حتـى أنظـر 

لجلـوات ألننـا اآلن لـم نسـمع ما عليه المشايخ من النفحات وواردات الكرمات فإن لهـم شـؤونًا فـي الخلـوات وا
صوتًا ولم نر لهم أثرًا، ثم إن الخليفة نظر فرأى شجرة جـوز عاليـة فقـال: يـا جعفـر أريـد أن أطلـع علـى هـذه 
الشجرة فإن فروعها قريبة من الشبابيك وأنظر إليهم ثم إن الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتعلق مـن فـرع 

ل الشـباك وقعـد فوقـه ونظـر مـن شـباط القصـر فـرأى صـبية وصـبيًا إلى فرع حتى وصل إلى الفرع الذي يقابـ



كأنهما قمران سبحان من خلقهما ورأى الشيخ إبراهيم قاعدًا وفي يده قدح وهو يقول يا سـيدة المـالح الشـرب 
 بال طرب غير فالح، ألم تسمعي قول الشاعر: 

 وخذها من يد القمر المنـير  أدرها بالكبير وبالصـغـير

  رأيت الخيل تشرب بالصفير  ال طرب فإنـيوال تشرب ب

فلما عاين الخليفة من الشيخ إبراهيم هذه الفعال قام عرق الغضب بين عينيه ونـزل وقـال: يـا جعفـر أنـا مـا  
رأيت شيئًا من كرمات الصالحين مثـل مـا رأيـت فـي هـذه الليلـة فـاطلع أنـت اآلخـر علـى هـذه الشـجرة وانظـر 

فلما سمع جعفر كالم أمير المؤمنين صار متحيرًا في أمره وصعد إلى أعلـى لئال تفوتك بركات الصالحين، 
الشجرة وٕاذا به ينظر فرأى علي نور الدين والشيخ إبـراهيم والجاريـة وكـان الشـيخ إبـراهيم فـي يـده القـدح فلمـا 

الحمـد  عاين جعفر تلك الحالة أيقن بالهالك ثم نزل فوقف بين يـدي أميـر المـؤمنين فقـال الخليفـة: يـا جعفـر
هللا الذي جعلنا من المتبعين لظاهر الشريعة المطهرة وكفانا شر تلبيات الطريقـة المـزورة فلـم يقـدر جعفـر أن 
يتكلم من شدة الخجل ثم نظر الخليفة إلى جعفر وقال: يا هل ترى من أوصل هـؤالء إلـى هـذا المكـان ومـن 

  نًا وجماًال وقدًا واعتداًال مثلهما.ولكن مثل هذا الصبي وهذه الصبية ما رأت عيني حس ؟أدخلهم قصري
فقال جعفر وقد استرجى رضا الخليفة: صدقت يا أمير المؤمنين. فقال: يـا جعفـر اطلـع بنـا علـى هـذا الفـرع 
الذي هو مقابلهم لنتفرج عليهم، فطلع االثنان على الشـجرة ونظراهمـا فسـمع الشـيخ إبـراهيم يقـول: يـا سـيدتي 

 يلذ ذلك إال بنغمات األوتار فقالت له أنيس الجليس: يـا شـيخ إبـراهيم واهللا قد تركت الوقار بشرب العقار وال
لـو كـان عنـدي شـيء مـن آالت الطــرب لكـان سـرورنا كـامًال، فلمـا ســمع الشـيخ إبـراهيم كـالم الجاريـة نهــض 

فقــال جعفــر: ال أدري. فغــاب الشــيخ  ؟قائمــًا علــى قدميــه فقــال الخليفــة لجعفــر: يــا تــرى مــاذا يريــد أن يعمــل
إبراهيم وعاد ومعه عودًا فتأمله الخليفة فإذا هو عود إسحق النديم، فقال الخليفة: واهللا إن غنت الجاريـة ولـم 
تحسن الغنـاء صـلبتكم كلكـم وٕان غنـت وأحسـنت الغنـاء فـإني أعفـوا عـنهم وأصـلبك أنـت، فقـال جعفـر: اللهـم 

بنا كلنـــا فيـــؤانس بعضـــنا بعضـــًا فقـــال: ألجـــل أن تصـــل ؟اجعلهـــا ال تحســـن الغنـــاء فقـــال الخليفـــة: ألي شـــيء
فضــحك الخليفــة، وٕاذا بالجاريــة أخــذت العــود وأصــلحت أوتــاره وضــربت ضــربًا يــذيب الحديــد ويفطــن البليــد 

 وأخذت تنشد هذه األبيات: 

 وناب عن طيب لقيانا تجافـينـا  أضحى التنائي بديًال من تدانـينـا

 جفت مـآقـينـاشوقًا إليكم وال   بنتم وبنا فما ابتلت جـوانـحـنـا

 بأن نغص فقال الدهـر آمـينـا  غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا

 فـينـا وٕانما خوفنا أن تأثـمـوا  ما الخوف أن تقتلونا في منازلنـا

فقــال الخليفــة: واهللا يــا جعفــر عمــري مــا ســمعت صــوتًا مطربــًا مثــل هــذا فقــال جعفــر: لعــل الخليفــة ذهــب مــا 
عم، ثم نزل من الشجرة هو وجعفر ثم التفت إلى جعفر وقال: أريد أن أطلع وأجلـس قال: ن ؟عنده من الغيظ

عندهم واسمع الصبية تغني قـدامي فقـال أميـر المـؤمنين: إذا طلعـت علـيهم ربمـا تكـدروا وأمـا الشـيخ إبـراهيم 



ة هـذا فإنه يمـوت مـن الخـوف، فقـال الخليفـة: يـا جعفـر ال بـد أن تعرفنـي حيلـة أحتـال بهـا علـى معرفـة حقيقـ
األمر من غير أن يشعروا باطالعنا عليهم ثم إن الخليفة هو وجعفر ذهبـا إلـى ناحيـة الدجلـة وهمـا متفكـران 
فــي هــذا األمــر وٕاذا بصــياد واقــف يصــطاد وكــان الصــياد تحــت شــبابيك القصــر فرمــى شــبكته ليصــطاد مــا 

صــوت الــذي ســمعته تحــت يقتــات بــه وكــان الخليفــة ســابقًا صــاح علــى الشــيخ إبــراهيم وقــال لــه: مــا هــذا ال
فقال له الشيخ إبراهيم: صوت الصيادين الذين يصطادون السمك فقـال: انـزل وامـنعهم مـن  ؟شبابيك القصر

ذلك الموضع فامتنع الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلـة جـاء صـياد يسـمى كريمـًا ورأى بـاب 
م فـي هـذا الوقـت صـيادًا ثـم أخـذ شـبكته وطرحهـا البستان مفتوحًا فقال في نفسه: هذا وقت غفلة لعلي أسـتغن

  في البحر وصار ينشد هذه األبيات: 
 أقصر عناك فليس الرزق بالحركة  يا راكب البحر في األهوال والهلكة

 في ليلة ونجوم الليل مـحـتـبـكة  أما ترى البحر والصياد منتـصـب

 شـبـكةوعينه لم تزل في كلل الـ  قد مد أطنابه والمـوج يلـطـمـه

  والحوت قد حط في فخ الردى حنكه  حتى إذا بات مسرورًا بهـا فـرحـاً 

 منعم البال في خير مـن الـبـركة  وصاحب القصر أمسى فيه ليلـتـه

 مـلـكـه لكن في ملكه ظبيًا وقـد  وصار مستيقظًا من بعـد قـدرتـه

  بعض يصيد وبعض يأكل السمكة  سبحان ربي يعطي ذا ويمنـع ذا 

فلما فرغ من شعره وٕاذا بالخليفة وحـده واقـف بجانبـه فعرفـه الخليفـة فقـال لـه: يـا كـريم فالتفـت إليـه لمـا سـمعه 
سماه باسمه فلما رأى الخليفة ارتعدت فرائصه وقال: وهللا يا أمير المؤمنين ما فعلته استهزاء بالمرسوم ولكـن 

علـى بختـي فتقـدم الصـياد وقـد فـرح فرحـًا شـديدًا الفقر العيلة قد حمالني على ما ترى فقال الخليفة: اصـطاد 
وطرح الشبكة وصبر إلى أن أخذت حدها وثبتت في القرار فطلع فيها من أنواع السمك ما ال يحصى ففرح 
بــذلك الخليفــة فقــال: يــا كــريم اقلــع ثيابــك فقلــع ثيابــه وكانــت عليــه جبــة فيهــا مائــة رقعــة مــن الصــوف الخشــن 

ومـن البراغيـث مـا يكـاد أن يسـير بهـا علـى وجـه األرض وقلـع عمامتـه مـن  وفيها من القمـل الـذي لـه أذنـاب
فوق رأسه وكان له ثالث سنين ما حلها وٕانما كان إذا رأى خرقة لفهـا عليهـا، فلمـا قلـع الجبـة والعمامـة خلـع 
الخليفة من فوق جسمه ثوبين من الحرير اإلسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية، ثم قال للصـياد: خـذ هـذه 
والبسها ثم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على وجهه لثامًا ثـم قـال للصـياد: رح أنـت إلـى شـغلك 

 فقبل رجل الخليفة وأنشد هذين البيتين: 

 وكفيتني كل األمور بأسرهـا  أوليتني ما ال أقوم بـشـكـره

  شكرتك مني عظمي في قبرها  فألشكرنك ما حييت وٕان أمـت



من شعره حتى جال القمل على جلد الخليفـة فصـار يقـبض بيـده اليمـين والشـمال مـن علـى  فلما فرغ الصياد
فقــال: يــا ســيدي أنــه فــي هــذه  ؟رقبتــه ويرمــي، ثــم قــال: يــا صــياد ويلــك مــا هــذا القمــل الكثيــر فــي هــذه الجبــة

 الســاعة يؤلمــك فــإذا مضــت عليــك جمعــة فإنــك ال تحــس بــه وال تفكــر فيــه، فضــحك الخليفــة وقــال لــه: ويلــك
فقال الصـياد: إنـي أشـتهي أن أقـول لـك كالمـًا ولكـن أسـتحي مـن هيبـة  ؟كيف أخلي هذه الجبة على جسدي

فقــال لــه: قــد خطــر ببــالي يــا أميــر المــؤمنين أنــك إن أردت أن تــتعلم الصــيد  ؟الخليفــة فقــال لــه: قــل ماعنــدك
بــة تناســبك فضــحك ألجــل أن تكــون فــي يــدك صــنعة تنفعــك فــإن أردت ذلــك يــا أميــر المــؤمنين فــإن هــذه الج

الخليفة من كالم الصياد ثم ولى الصياد إلى حال سبيله وأخذ الخليفة مقطف السمك ووضع فوقه قلـيًال مـن 
الحشيش وأتى به إلى جعفر. ووقف بين يديه فاعتقد جعفر أنه كريم الصياد فخاف عليه وقـال: يـا كـريم مـا 

فلمــا ســمع الخليفــة كــالم جعفــر ضــحك حتــى جــاء بــك هنــا انــج بنفســك فــإن الخليفــة هنــا فــي هــذه الســاعة، 
استلقى على قفاه فقال جعفـر: لعـل موالنـا أميـر المـؤمنين، فقـال الخليفـة: نعـم يـا جعفـر وأنـت وزيـري وجئـت 

  فكن مكانك حتى أرجع إليك. ؟أنا وٕاياك هنا وما عرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهو سكران
 ؟قدم إلى باب القصر ودقه فقام الشيخ إبراهيم وقال: مـن بالبـابفقال جعفر: سمعًا وطاعة، ثم إن الخليفة ت
قال لـه: أنـا كـريم الصـياد، وسـمعت أن عنـدك أضـيافًا فجئـت  ؟فقال له: أنا يا شيخ إبراهيم قال له: من أنت

إليك بشيء من السمك فإنه مليح وكان نور الدين هو والجارية يحبان السـمك فلمـا سـمعا ذكـر السـمك فرحـا 
شديدًا وقاال: يا سيدي افتح له ودعه يدخل لنا عندك بالسمك الذي معـه ففـتح الشـيخ إبـراهيم فـدخل  به فرحاً 

الخليفة وهو في صورة الصياد وابتـدأ بالسـالم، فقـال لـه الشـيخ إبـراهيم: أهـال بـاللص السـارق المقـامر، تعـال 
لجاريـة: واهللا يـا سـيدي إن هـذا أرنا السمك الذي معك فـأراهم إيـاه، فلمـا نظـروه فـإذا هـو حـي يتحـرك فقالـت ا

ــا ليتــه مقلــي فقــال الشــيخ إبــراهيم: واهللا صــدقت ثــم قــال للخليفــة: يــا صــياد ليتــك جئــت بهــذا  الســمك ملــيح ي
السمك مقليًا قم فاقله لنا وهاته فقال الخليفة: على الرأس أقليه وأجيء به، فقال لـه: عجـل بقليـه واإلتيـان بـه 

عفر، وقال: يا جعفر طلبوا السمك مقليًا فقال: يا أميـر المـؤمنين هاتـه فقام الخليفة يجري حتى وصل إلى ج
  وأنا أقليه.

فقال الخليفة: وتربة آبائي وأجدادي ما يقليه إال أنا بيدي ثم إن الخليفة ذهب إلى خص الخولي وفـتش فيـه  
وعلـق الطـاجن  فوجد فيه كل شيء يحتاج إليه مـن آلـة القلـي حتـى الملـح والزعتـر وغيـر ذلـك فتقـدم للكـانون

وقــاله قليــًا مليحــًا فلمــا اســتوى جعلــه علــى ورق المــوز وأخــذ مــن البســتان ليمونــًا،وطلع بالســمك ووضــعه بــين 
أيديهم فتقدم الصبي والصبية والشيخ إبراهيم وأكلوا فلما فرغوا غسـلوا أيـديهم فقـال نـور الـدين: واهللا يـا صـياد 

ي جيبه وأخرج له ثالثـة دنـانير مـن الـدنانير التـي أعطـاه إنك صنعت معنا معروفًا هذه الليلة ثم وضع يده ف
إياها سنجر وقت خروجه للسفر، وقال: يا صياد اعذرني فواهللا لو عرفتك قبل الذي حصل لـي سـابقًا لكنـت 
نزعت مـرارة الفقـر مـن قلبـك، لكـن خـذ هـذا بحسـب الحـال ثـم رمـى الـدنانير للخليفـة فأخـذها وقبلهـا ووضـعها 

د الخليفــة بــذلك إال الســماع مــن الجاريــة وهــي تغنــي، فقــال الخليفــة: أحســنت وتفضــلت فــي جيبــه وماكــان مــرا
لكن مرادي من تصدقاتك العميمة أن هذه الجارية تغنـي لنـا صـوتًا حتـى أسـمعها فقـال نـور الـدين: يـا أنـيس 



سـمعك الجليس قالت: نعم قال لهاك وحياتي أن تغني لنـا شـيئًا مـن شـأن خـاطر هـذا الصـياد ألنـه يريـد أن ي
 فلما سمعت كالم سيدها أخذت العود وغمزته بعد أن فركت أذنه وأنشدت هذين البيتين: 

 فعادت النفس عند الجس تختلس  وغادة لعبت بالعود أنـمـلـهـا

  وقال احسنت مغنى من به خرس  قد أسمعت باألغاني من به صمم

ين للصـياد: هـل أعجبتـك الجاريـة وتحريكهـا ثم إنها ضربت ضربًا غريبًا إلى أن أذهلت العقول فقال نور الد
فقــال الخليفــة: أي واهللا فقــال نــور الــدين هــي هبــة منــي إليــك هبــة كــريم ال يرجــع فــي عطائــه ثــم إن  ؟األوتــار

نور الدين نهض قائمًا على قدميه وأخذ ملوطة ورماها على الخليفة وهو في صـورة الصـياد وأمـره أن يخـرج 
وقالت: يا سيدي هل أنت رائح بـال وداع إن كـان وال بـد فقـف حتـى أودعـك ويروح بالجارية فنظرت الجارية 

  وأنشدت هذين البيتين: 
  لفي مهجتي بين الجوانح والحشا  لئت غيبتموا عني فإن محلـكـم

 يشـا وذلك فضل اهللا يؤتيه من  وأرجو من الرحمن جمعًا لشملنا

  فلما فرغت من شعرها أجابها نور الدين وهو يقول: 
  وهي تبكي من لوعة وفراق  ني يوم الفراق وقالـتودعت

  قلت قولي هذا لمن هو باقي  ما الذي أنت صانع بعد بعدي

ثم إن الخليفة لما سمع ذلك صعب عليه التفريـق بينهمـا والتفـت إلـى الصـبي وقـال لـه: يـا سـيدي نـور الـدين 
م الخليفـة هـذا الحـال قـال لـه: أيـن تقصـد اشرح لي أمرك، فأخبره نور الدين بحاله من أوله إلى آخره فلما فه

قال له: بالد اهللا فسيحة فقال له الخليفة: أنا أكتـب لـك ورقـة توصـلها إلـى السـلطان محمـد  ؟في هذه الساعة
  بن سليمان الزيني فإذا قرأها ال يضرك بشيء، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الحادية والخمسين 

بلغنــي أيهـــا الملــك الســعيد ان الخليفـــة لمــا قــال لعلـــي نــور الــدين أنـــا أكتــب لــك ورقـــة توصــلها إلـــى  قالــت: 
الســلطان محمــد بــن ســليمان الزينــي، فــإذا قرأهــا ال يضــرك بشــيء فقــال لــه علــى نــور الــدين: وهــل فــي الــدنيا 

بـرك بالسـبب اعلـم إن هـذا شـيء ال يكـون أبـدًا فقـال لـه الخليفـة: صـدقت ولكـن أنـا أخ ؟صياد يكاتب الملـوك
أني أنا قرأت أنا وٕاياه في مكتب واحد عن فقيه وكنت أنا عريفه ثـم أدركتـه السـعادة وصـار سـلطانًا وجعلنـي 
اهللا صــيادًا ولكــن لــم أرســل إليــه فــي حاجــة إال قضــاها ولــو أدخلــت إليــه فــي كــل يــوم مــن شــأن ألــف حاجــة 

فأخـذ دواة وقلمـًا، وكتـب: بعـد البسـملة أمـا  لقضاها، فلما سمع نـور الـدين كالمـه قـال لـه: اكتـب حتـى أنظـر
بعد فإن هذا الكتاب من هارون الرشيد بن المهـدي إلـى حضـرة محمـد بـن سـليمان الزينـي المشـمول بنعمتـي 
الذي جعلته نائبًا عني في بعض مملكتي أعرفك أن الموصل إليك هذا الكتاب نور الدين بن خاقـان الـوزير 

الملك وتجلسه مكانك فإني قد وليته على مـا كنـت وليتـك عليـه سـابقًا  فساعة وصوله عندكم تنزع نفسك من



فال تخالف أمري والسالم، ثم أعطى علـي نـور الـدين بـن خاقـان الكتـاب فأخـذه نـور الـدين وقبلـه وحطـه فـي 
عمامته ونزل في الوقت مسافرًا وطلع قصر السلطان ثم صرخ صرخة عظيمة فسـمعه السـلطان فطلبـه فلمـا 

قبـــل األرض قدامـــه ثـــم أخـــرج الورقـــة وأعطـــاه إياهـــا فلمـــا رأى عنـــوان الكتـــاب بخـــط أميـــر  حضـــر بـــين يديـــه
المــؤمنين قــام واقفــًا علــى قدميــه وقبلهــا ثــالث مــرات وقــال: الســمع والطاعــة هللا تعــالى وألميــر المــؤمنين ثــم 

قــد حضــر  أحضــر القضــاة األربعــة واألمــراء وأراد أن يخلــع نفســه مــن الملــك وٕاذا بــالوزير المعــين بــن ســاوي
  فأعطاه السلطان ورقة أمير المؤمنين فلما قراها عن آخرها وأخذها في فمه ومضغها ورماها.

قــال لــه: هــذا مــا اجتمــع بالخليفــة وال  ؟فقــال لــه الســلطان وغضــب: ويلــك مــا الــذي حملــك علــى هــذه الفعــال
ا أراد فألي شيء تعـزل بوزيره وٕانما هو علق شيطان مكار وقع بورقة فيها خط الخليفة فزورها وكتب فيها م

نفسك مـن السـلطنة مـع أن الخليفـة لـم يرسـل إليـك رسـوًال بخـط شـريف ولـو كـان هـذا األمـر صـحيحًا ألرسـل 
قــال لــه: أرســل معــي هــذا الشــاب وأنــا آخــذه  ؟معــه حاجبــًا أو وزيــرًا لكنــه جــاء وحــده فقــال لــه: وكيــف العمــل
كالمه صحيحًا يأتينا بخط شـريف وتقليـد وٕان  وأتسلمه منك وأرسله صحبة حاجب إلى مدينة بغداد فإن كان

كــان غيــر صــحيح ترســلوه إلينــا مــع الحاجــب وأنــا آخــذ حقــي مــن غريمــي، فلمــا ســمع الســلطان كــالم الــوزير 
ودخــل عقلــه صــار علــى الغلمــان فطرحــوه وضــربوه إلــى أن أغمــي عليــه ثــم أمــر أن يضــعوا فــي رجليــه قيــدًا 

يديــه وكــان هــذا الســجان يقــال لــه قطــيط، فقــال لــه: يــا وصــاح علــى الســجان فلمــا حضــر قبــل األرض بــين 
قطيط أريد أن تأخذ هذا وترميـه فـي مطمـورة مـن المطـامير التـي عنـدك فـي السـجن، وتعاقبـه بالليـل والنهـار 
فقال له السجان: سمعًا وطاعة ثم أن السجان أدخل نور الدين في السجن وقفل عليـه البـاب ثـم أمـر بكـنس 

ا بسجادة أو مخدة وأقعد نور الدين عليها وفـك قيـده وأحسـن إليـه، وكـان كـل يـوم مصطبة وراء الباب وفرشه
  يرسل إلى السجان ويأمر بضربه والسجان يظهر أنه يعاقبه، وهو يالطفه ولم يزل كذلك مدة أربعين يومًا.

الـوزراء فلما كان اليوم الحادي واألربعون جاءت هدية من عنـد الخليفـة فلمـا رآهـا السـلطان أعجبتـه فشـاور  
فقـال الـوزير المعـين بـن سـاوي: لقـد كـان المناسـب  ؟في أمرها فقال: لعل هذه الهديـة كانـت للسـلطان الجديـد

قتله وقت قدومه فقال السلطان: واهللا لقد ذكرتنـي بـه انـزل هاتـه واضـرب عنقـه، فقـال الـوزير: سـمعًا وطاعـة 
ج علــى ضــرب رقبــة نــور الــدين علــي بــن فقــام وقــال لــه: إن قصــدي أن أنــادي فــي المدينــة مــن أراد أن يتفــر 

خاقان فليأت إلى القصر فيأتي جميع الناس ليتفرجوا عليه ألشـفي فـؤادي وأكمـد حسـامي فقـال لـه السـلطان: 
افعل ما تريد فنزل الوزير وهو فرحان مسرور وأقبل على الوالي وأمره أن ينادي بما ذكرناه فلما سمع الناس 

الصــغار فــي المكاتــب والســوقة فــي دكــاكينهم وتســابق النــاس يأخــذون لهــم المنــادي حزنــوا وبكــوا جميعــًا حتــى 
أماكن ليتفرجوا فيها وذهب بعض الناس إلى السجن حتى يـأتي معـه ونـزل الـوزير ومعـه عشـرة مماليـك إلـى 
الســجن ثــم إنهــم نــادوا علــى نــور الــدين هــذا أقــل جــزاء مــن يــزور مكتوبــًا علــى الخليفــة إلــى الســلطان وال زالــوا 

بـه فـي البصـرة إلـى أن أوقفـوه تحـت شـباك القصـر وجعلـوه فـي منقـع الـدم وتقـدم إليـه السـياف وقـال  يطوفون
له: أنا عبد مأمور فإن كان لك حاجة فـأخبرني بهـا حتـى أقضـيها لـك، فإنـه مـا بقـي مـن عمـرك إال قـدر مـا 

 يخرج السلطان وجهه من الشباك فعند ذلك نظر يمينًا وشماًال، وانشد هذه األبيات: 



 سألـتـكـم بـالـلـه رد جـوابـي  هل فيكم خـل شـفـيق يعـينـنـيف

 فهل راحم لي كـي ينـال ثـوابـي مضى الوقت من عمري وحانت منيتي

 عـذابـي بشربة مـاء كـي يهـون  وينظر في حالي ويكشف كـربـتـي

مكانـه وضـرب قلـة المـاء فتباكت الناس عليه وقام السياف وأخذ شربة ماء يناولـه إياهـا، فـنهض الـوزير مـن 
بيده فكسرها وصاح على السياف وأمره بضرب عنقه فعند ذلك عصب عيني علي نور الدين فصاح الناس 
على الوزير، وأقاموا عليه الصراخ وكثر بينهم القيل والقال فبينما هـم كـذلك وٕاذا بغبـار قـد عـال وعجـاج مـأل 

صـر قـال: انظـروا مـاالخبر فقـال الـوزير: حتـى نضـرب الجو والفال فلما نظر إليه السلطان وهو قاعد فـي الق
عنق هذا قبل فقال له السلطان: اصبر أنت حتى ننظر الخبر وكان ذلـك الغبـار غبـار جعفـر وزيـر الخليفـة 
ومن معه وكان السبب في مجيئهم أن الخليفة مكث ثالثين يومًا لم يتذكر قصة علي نـور الـدين بـن خاقـان 

اء ليلــة مــن الليــالي إلــى مقصــورة أنــيس الجلــيس فســمع بكاءهــا وهــي تنشــد ولــم يــذكرها لــه أحــد إلــى أن جــ
  بصوت رقيق قول الشاعر: 

 وذكرك ال يفارقه لساني  خيالك في التباعد والتداني

وتزايد بكاؤها وٕاذا قد فتح البـاب ودخـل المقصـورة فـرأى أنـيس الجلـيس وهـي تبكـي، فلمـا رأت الخليفـة وقعـت 
  رات، ثم أنشدت هذين البيتين: على قدميه وقبلتهما ثالث م

 وأثمر غصنًا يانعًا وزكا جنـسـا  أيا من زكا أصـًال وطـاب والدة

  محاسنك الحسنا وحاشاك أن تنسى  أذكرك الوعد الذي سـمـت بـه

قالت: أنا هدية علي بن خاقان إليك، وأريد إنجـاز الوعـد الـذي وعـدتني بـه مـن أنـك  ؟فقال الخليفة: من أنت
يــه مــع الشــريف، واآلن لــي هنــا ثالثــون يومــًا لــم أذق طعــم النــوم فعنــد ذلــك طلــب الخليفــة جعفــر ترســلني إل

البرمكي، وقال: من مدة ثالثـين يومـًا لـم أسـمع بخبـر علـي بـن خاقـان ومـا أظـن إال أن السـلطان قتلـه ولكـن 
ولــو كــان أعــز وحيــاة رأســي وتربــة آبــائي وأجــدادي إن كــان جــرى لــه أمــر مكــروه ألهلكــن مــن كــان ســببًا فيــه 

النــاس عنــدي وأريــد أن تســافر أنــت فــي هــذه الســاعة إلــى البصــرة وتــأتي بأخبــار الملــك محمــد بــن ســليمان 
الزينــي مــع علــي بــن خاقــان فامتثــل أمــره وســافر، فلمــا أقبــل جعفــر نظــر ذلــك الهــرج والمــرج واالزدحــام فقــال 

  ر الدين بن خاقان.فذكروا له ماهم فيه من أمر علي نو  ؟الوزير جعفر: ما هذا االزدحام
فلمــا ســمع جعفــر كالمهــم أســرع بــالطلوع إلــى الســلطان وســلم عليــه وأعلمــه بمــا جــاء فيــه وأنــه إذا كــان وقــع  

لعلي نور الدين أمر مكروه فإن السلطان يهلك ما كان السبب في ذلك ثم إنه قـبض علـى السـلطان والـوزير 
جلســه ســلطانًا فــي مكــان الســلطان محمــد بــن المعــين بــن ســاوي وأمــر بــإطالق علــي نــور الــدين بــن خاقــان وأ

سليمان الزيني وقعد ثالثة أيام في البصرة مدة الضيافة فلمـا كـان صـبح اليـوم الرابـع التفـت علـي بـن خاقـان 
إلـى جعفـر وقـال: إنـي اشـتقت إلــى رؤيـة أميـر المـؤمنين فقـال جعفـر للملــك محمـد بـن سـليمان تجهـز للســفر 

د فقال: السمع والطاعة ثم إنهـم وصـلوا الصـبح وركبـوا جمـيعهم ومعهـم فإننا نصلي الصبح وتنوجه إلى بغدا



الوزير المعين بن ساوي وصار يتندم على فعلـه وأمـا علـي نـور الـدين بـن خاقـان فإنـه ركـب بجانـب جعفـر، 
ومــا زالــوا ســائرين إلــى أن وصــلوا إلــى بغــداد دار الســالم، وبعــد ذلــك دخلــوا علــى الخليفــة، فلمــا دخلــوا عليــه 

قصة نور الدين فعند ذلك أقبل الخليفة على علـي نـور الـدين بـن خاقـان وقـال لـه: خـذ هـذا السـيف  حكوا له
واضرب به رقبة عـدوك فأخـذه وتقـدم إلـى المعـين بـن سـاوي فنظـر إليـه وقـال: أنـا عملـت بمقتضـى طبيعتـي 

ن إنـــه فاعمـــل أنـــت بمقتضـــى طبيعتـــك، فرمـــى الســـيف مـــن يـــده ونظـــر إلـــى الخليفـــة وقـــال: يـــا أميـــر المـــؤمني
 خدعني وأنشد قول الشاعر: 

  والحر يخدعه الكالم الطيب  فخدعته بخديعة لمـا أتـى

فقال الخليفة: اتركه أنت ثم قال لمسرور: يا مسرور قـم أنـت واضـرب رقبتـه فقـام مسـرور ورمـى رقبتـه فعنـد 
بصـرة ومـا أريـد إال ذلك قال الخليفة لعلي بن خاقان: تمن علي، فقال له: يا سيدي أنا ما لي حاجـة بملـك ال

ــًا وكرامــة ثــم إن الخليفــة دعــا بالجاريــة فحضــرت بــين يديــه فــأنعم  مشــاهدة وجــه حضــرتك فقــال الخليفــة: حب
عليهما وأعطاهما قصرًا من قصور بغداد ورتب لهما مرتبات وجعله من ندمائه وما زال مقيمًا عنده إلى أن 

   ؟قال الملك: وكيف ذلك ؟أدركه الممات ليس هذا بأعجب من حكاية التاجر وأوالده
  

  حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وبنته فتنة
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان تـاجر مـن التجـار لـه مـال 
وله ولد كأنه البدر ليلة تمامـه فصـيح اللسـان اسـمه غـانم بـن أيـوب المتـيم المسـلوب. ولـه أخـت اسـمها فتنـة 

فرط حسنها وجمالها فتوفي والدهما وخلف لهما ماًال جـزيًال وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم  من
  المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والخمسين 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ذلــك التــاجر خلــف لهمــا مــاًال جــزيًال ومــن جملــة ذلــك مائــه حمــل مــن  
علــى األحمــال هــذا بقصــد بغــداد وكــان مــراده أن يســافر إلــى بغــداد  الخــز والــديباج ونــوافج المســك، ومكتــوب

فلما توفاه اهللا تعالى ومضت مدة أخذ ولده هذه األحمال وسـافر بهـا إلـى بغـداد وكـان ذلـك فـي زمـن هـارون 
الرشيد وودع أمه وأقاربـه وأهـل بلدتـه قبـل سـيره وخـرج متـوكًال علـى اهللا تعـالى وكتـب اهللا لـه السـالمة، حتـى 

ى بغداد وكان مسافرًا بصحبة جماعة مـن التجـار فاسـتأجر لـه دارًا حسـنة وفرشـها بالبسـط والوسـائد وصل إل
وأرخى عليها الستور وأنزل فيها تلك األحمال والبغال والجمال، وجلس حتى استراح وسلم عليـه تجـار بغـداد 

هــا ونــزل بهــا إلــى ســوق وأكابرهــا ثــم أخــذ بقجــة فيهــا عشــرة تفاصــيل مــن القمــاش النفــيس مكتــوب عليهــا أثمان
التجار فالقوه وسلموا عليـه وأكرمـوه وتلقـوه بالترحيـب وأنزلـوه علـى دكـان شـيخ السـوق وبـاع التفاصـيل، فـربح 
في كل دينار دينارين، ففرح غانم وصار يبيع القماش والتفاصـيل شـيئًا فشـيئًا ولـم يـزل كـذلك سـنة وفـي أول 



قفوًال فسأل عن سبب ذلك فقيل له أنه توفي واحـد مـن التجـار السنة الثانية جاء إلى ذلك السوق فرأى بابه م
فقال: نعم ثم سأل عن محـل  ؟وذهب التجار كلهم يمشون في جنازته فهل لك أن تكسب أجرًا وتمشي معهم

الجنازة فدلوه على المحل فتوضأ ثم مشى مع التجار إلى أن وصـلوا المصـلى وصـلوا علـى الميـت ثـم مشـى 
جنــازة إلــى المقبــرة فتــبعهم غــانم إلــى أن وصــلوا بالجنــازة خــارج المدينــة ومشــوا بــين التجــار جمــيعهم قــدام ال

المقابر حتى وصلوا إلى المدفن فوجدوا أهل الميت نصـبوا علـى القبـر خيمـة وأحضـر الشـموع والقناديـل، ثـم 
يــه دفنــوا الميــت وجلــس القــراء يقــرؤون علــى ذلــك القبــر فجلــس التجــار ومعهــم غــانم بــن أيــوب وهــو غالــب عل

الحياء فقال في نفسه: أنا لم أقدر أن أفارقهم حتى أنصرف معهم ثم إنهـم جلسـوا يسـمعون القـرآن إلـى وقـت 
العشاء فقدموا لهم العشاء والحلوى، فأكلوا حتى اكتفوا وغسلوا أيديهم ثم جلسوا مكـانهم فاشـتغل خـاطر غـانم 

لمـال، فـإن بـت الليلـة بعيـدًا عـن ببضاعته، وخاف مـن اللصـوص وقـال فـي نفسـه: أنـا رجـل غريـب ومـنهم با
منزلـــي ســـرق اللصـــوص مـــا فيـــه مـــن المـــال واألحمـــال وخـــاف علـــى متاعـــه فقـــام وخـــرج مـــن بـــين الجماعـــة 
واستأذنهم على أنه يقضي حاجـة فسـار يمشـي ويتتبـع آثـار الطريـق حتـى جـاء إلـى بـاب المدينـة وكـان ذلـك 

اديــًا وال رائحــًا ولــم يســمع صــوتًا ســوى نبــيح الوقــت نصــف الليــل فوجــد بــاب المدينــة مغلقــًا ولــم يــر أحــدًا غ
الكالب، وعوي الذئاب فقال: ال حول وال قوة إال باهللا كنت خائفًا على مالي وجئت مـن أجلـه فوجـدت البـاب 
مغلقًا فصرت اآلن خائفًا على روحي ثم رجع ينظر له محًال ينام فيه إلى الصباح فوجد تربة محوطة بـأربع 

باب من الصوان مفتوح، فدخلها وأراد أن ينام فلـم يجئـه نـوم وأخذتـه رجفـة ووحشـة حيطان، وفيها نخلة ولها 
وهو بين القبور، فقام واقفًا على قدميه وفتح باب المكان ونظر فرأى نـورًا يلـوح علـى بعـد فـي ناحيـة المدينـة 

علـى نفســه،  فمشـى قلـيًال فــرأى النـور مقــبًال فـي الطريــق التـي توصــل إلـى التربـة التــي هـو فيهــا فخـاف غــانم
وأسرع برد الباب وتعلق حتى طلع فوق النخلة وتدارى في قلبها فصار النور يتقـرب مـن التربـة فتأمـل النـور 
فـــرأى ثالثـــة عبيـــد اثنـــان حـــامالن صـــندوقًا فـــي يـــده فـــأس وفـــانوس فلمـــا قربـــوا مـــن التربـــة قـــال أحـــد العبـــدين 

فقـال: إنـا كنـا هنـا وقـت العشـاء  ؟يا كافور الحاملين الصندوقك ويلك يا صواب فقال العبد اآلخر منها مالك
وخلينا الباب مفتوحًا فقال: نعم هذا الكالم صحيح فقال: ها هو مغلق، فقال لهمـا الثالـث وهـو حامـل الفـأس 
والنور وكان اسمه بخيتًا: مـا أعقـل عقلكمـا أمـا تعرفـان أن أصـحاب الغيطـان يخرجـون مـن بغـداد ويتـرددون 

خلون هنا ويغلقون عليهم الباب خوفًا من السودان الذين هم مثلنـا أن يأخـذوهم هنا فيمسي عليهم المساء فيد
ويشــووهم ويــأكلوهم فقــالوا لــه: صــدقت ومــا فينــا أقــل عقــًال منــك، فقــال لهــم: إنكــم لــم تصــدقوني حتــى نــدخل 

  التربة ونجد فيها أحدًا، وأظن أنه كان فيها أحدًا ورأى النور وهرب فوق النخلة.
الم العبيــد قــال فــي نفســه: مــا أمكــر هــذا العبــد فقــبح اهللا الســودان لمــا فــيهم مــن الخبــث فلمــا ســمع غــانم كــ 

واللؤم، ثم قال: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم ومـا الـذي يخلصـني مـن هـذه الورطـة، ثـم إن االثنـين 
ننــا تعبنــا مــن الحــاملين للصــندوق قــاال لمــن معــه الفــأس: تعلــق علــى الحــائط وافــتح البــاب لنــا يــا صــواب أل

الصندوق على رقابنا فإذا فتحت لنا الباب لك علينا واحد مـن الـذين نمسـكهم ونقليـه لـك قليـًا جيـدًا بحيـث ال 
يضــيع مــن دهنــه شــيء فقــال صــواب: أنــا خــائف مــن شــيء تذكرتــه مــن قلــة عقــل وهــو أننــا نرمــي الصــندوق 



جربــت أن يكــون فــي داخــل التربــة الحراميــة وراء البــاب ألنــه ذخيرتنــا فقــاال لــه: إن رمينــاه ينكســر فاقــل: انــا 
الــذين يقتلــون النــاس ويســرقون أمــوالهم ألنهــم إذا أمســى علــيهم الوقــت يــدخلون فــي هــذه األمــاكن ويقســمون 
معهـــم فقـــال لـــه االثنـــان الحـــامالن للصـــندوق: يـــا قليـــل العقـــل هـــل يقـــدرون أن يـــدخلوا هـــذا المكـــان فحمـــال 

الباب والعبد الثالث الـذي هـو خبيـث واقـف لهمـا بـالنور والمقطـف  الصندوق وتعلقا على الحائط ونزال وفتحا
الذي فيه بعض من الجبس. ثم إنهم جلسوا وقفلوا الباب فقال واحد مـنهم: يـا أخـوتي نحـن تعبنـا مـن المشـي 
والشــيل والحــط وفــتح البــاب وقفلــه وهــذا الوقــت نصــف الليــل، ولــم يبــق فينــا قــوة لفــتح البــاب ودفــن الصــندوق 

س هنا ثالث ساعات لنستريح ثم نقوم ونقضي حاجتنا ولكـن كـل واحـد منـا يحكـي سـبب تطويشـه ولكننا نجل
  وجميع ما وقع له من المبتدأ إلى المنتهى ألجل قوات هذه الليلة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والخمسون 
ثالثـة لمـا قـالوا لبعضـهم كـل واحـد يحكـي جميـع مـا وقـع لـه قـال قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن العبيـد ال

األول وهو الذي كـان حامـل النـور: أنـا أحكـي لكـم حكـايتي فقـالوا لـه: تكلـم قـال لهـم: اعلمـوا يـا أخـواني أنـي 
لمــا كنــت صــغيرًا جــاء بــي الجــالب مــن بلــدي وعمــري خمــس ســنين فبــاعني لواحــد جــاويش وكــان لــه بنــت 

يــت معهــا وكــانوا يضــحكون علــي وأنــا أالعــب البنــت وأرقــص معهــا إلــى أن صــار عمرهــا ثــالث ســنوات فترب
عمــري اثنتــي عشــرة ســنة وهــي بنــت عشــر ســنين وال يمنعــونني عنهــا إلــى أن دخلــت عليهــا يومــًا مــن األيــام 
وهي جالسة في البيت ألنها كانت معطرة مبخرة ووجهها مثل القمر في ليلة أربعة عشر فالعبتنـي والعبتهـا 

  ليلي حتى صار مثل المفتاح الكبير.فنفر أح
فدفعتني إلى األرض فوقعـت علـى ظهـري وركبـت علـى صـدري وصـارت تتمـرغ علـي فانكشـف إحليلـي فلمـا 
رأتــه وهــو نــافر أخذتــه بيــدها وصــارت تحــك بــه علــى أشــفار فرجهــا مــن فــوق لباســها، فهاجــت الحــرارة عنــدي 

ــم أشــ عر إال وٕاحليلــي فتــق لباســها ودخــل فــي وحضــنتها فشــبكت يــديها فــي عنقــي وفرطــت علــي بجســدها فل
فرجها وأزال بكارتها، فلما عاينت ذلك هربت عنـد أصـحابي فـدخلت عليهـا أمهـا فلمـا رأت حالهـا غابـت عـن 
الدنيا، ثم تداركت أمرها وأخفت حالها عن أبيها وكتمته وصبرت عليها مدة شهرين، كـل هـذا وهـم ينـادونني 

ي كنــت فيــه ولــم يــذكروا شــيئًا مــن هــذا األمــر ألبيهــا ألنهــم كــانوا ويالطفــونني حتــى أخــذوني مــن المكــان الــذ
  يحبونني كثيرًا.

ثــم إن أمهــا خطبــت لهــا شــابًا مــزين كــان يــزين أباهــا وأمهرتهــا مــن عنــدها وجهزتهــا كــل هــذا وأبوهــا ال يعلــم 
 بحالها وصاروا يجتهدون فـي تحصـيل جهازهـا ثـم إنهـم أمسـكوني علـى غفلـة وخصـوني ولمـا زفوهـا للعـريس

جعلوني طواشيًا لها أمشي قدامها أينمـا راحـت سـواء كـان رواحهـا إلـى الحمـام أو إلـى بيـت أبيهـا وقـد سـتروا 
أمرها. وليلة الدخلة ذبحوا على قميصها حمامة ومكثت عندها مدة طويلة وأنا أتملى بحسـنها وجمالهـا علـى 



ثم أخذت بيت المال وصـرت هـذا  قدر ما أمكنني من تقبيل وعناق إلى أن ماتت هي وزوجها وأمها وأبوها،
  المكان وقد ارتفعت بكم وهذا سبب قطع إحليلي والسالم.

فقــال العبــد الثــاني: اعلمــوا يــا إخــواني انــي كنــت فــي ابتــداء أمــري ابــن ثمــان ســنين ولكــن كنــت أكــذب علــى  
ينادي مـن  الجالبة كل سنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم، فقلق مني الجالب وأنزلني في يد الدالل وأمره أن

قال: يكذب في كل سنة كذبة واحدة فتقـدم رجـل تـاجر إلـى  ؟يشتري هذا العبد على عيبه فقيل له: وما عيبه
قــال: أعطــوا ســتمائة درهــم قــال: ولــك  ؟الــدالل وقــال لــه: كــم أعطــوا فــي هــذا العبــد مــن الــثمن علــى عيبــه

منـزل ذلـك التـاجر وأخـذ داللتـه،  عشرون فجمع بينه وبين الجالب وقبض منه الدراهم وأوصلني الـدالل إلـى
فكســـاني التـــاجر مـــا يناســـبني ومكثـــت عنـــده بـــاقي ســـنتي إلـــى أن هلـــت الســـنة الجديـــدة بـــالخير وكانـــت ســـنة 
مباركة مخصبة بالنبات فصار التجار يعملون العزومات وكل يوم على واحد منهم إلـى أن جـاءت العزومـة 

خــذ لهــم مــا يحتــاجون إليــه مــن أكــل وغيــره فجلســوا علــى ســيدي فــي بســتان خــارج البلــد فــراح هــو والتجــار وأ
يــأكلون ويشــربون ويتنــادمون إلــى وقــت الظهــر فاحتــاج ســيدي إلــى مصــلحة مــن البيــت فقــال: يــا عبــد اركــب 
البغلــة وروح إلــى المنــزل وهــات مــن ســيدتك الحاجــة الفالنيــة وارجــع ســريعًا فامتثلــت أمــره ورحــت إلــى المنــزل 

ط لقضــاء حاجـة فوقــع الحـائط عليــه ومـات. فلمــا سـمع أوالده وزوجتــه وأخبـرتهم أن ســيدي جلـس تحــت الحـائ
ذلك الكالم صرخوا وشـقوا ثيـابهم ولطمـوا علـى وجـوههم فأتـت إلـيهم الجيـران، وأمـا زوجـة سـيدي فإنهـا قلبـت 
متــاع البيــت بعضــه علــى بعــض وخلعــت رفوفــه وكســرت طبقاتــه وشــبابيكه وســخمت حيطانــه بطــين ونيلــة 

  تعال ساعدني واخرب هذه الدواليب وكسر هذه األواني والصيني.وقالت: ويلك يا كافور 
فجئــت إليهــا وأخرجــت معهــا رفــوف البيــت وأتلفــت مــا عليهــا ودواليبــه وأتلفــت مــا فيهــا ودرت علــى الســقوف 
وعلى كل محل حتى أخرجت الجميع وأنا أصيح واسيداه ثم خرجت سيدتي مكشـوفة الوجـه بغطـاء رأسـها ال 

واألوالد وقالوا: يا كافور امـش وأرنـا مكـان سـيدك الـذي هـو ميـت فيـه تحـت الحـائط  غير وخرج معها البنات
حتــى نخرجــه مــن تحــت الــردم ونحملــه فــي تــابوت ونجــيء بــه إلــى البيــت فنخرجــه خرجــة مليحــة، فمشــيت 
قدامهم وأنا أصيح واسيداه وهم خلفي مكشوفوا الوجوه والرؤوس يصـيحون: وامصـيبتاه وانكبتـاه فلـم يبـق أحـد 

الرجال وال من النساء وال من الصبيان وال صبية وال عجوزة إال جاءت معنا وصاروا كلهم يلطمـون وهـم من 
في شدة البكاء فمشيت بهم فـي المدينـة فسـأل النـاس عـن الخبـر فـأخبروهم بمـا سـمعوا منـي فقـال النـاس: ال 

إلـــى الـــوالي أخبـــروه. وأدرك حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا العلـــي العظـــيم إننـــا نمضـــي للـــوالي ونخبـــره، فلمـــا وصـــلوا 
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  في الليلة الرابعة والخمسين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنهــم لمــا وصــلوا إلــى الــوالي وأخبــروه قــام الــوالي وركــب وأخــذ معــه الفعلــة 

ح وأحثـو التـراب علـى رأسـي بالمساحي والقفف ومشوا تابعين أثـري ومعهـم كثيـر مـن النـاس وأنـا أبكـي وأصـي
وألطم على وجهي فلما دخلت عليهم ورآني سيدي بهت واصفر لونه وقال: ما لك يا كـافور ومـا هـذا الحـال 



فقلت له: إنك لما أرسلتني إلى البيـت ألجـيء لـك بالـذي طلبتـه رحـت إلـى البيـت ودخلتـه فرأيـت  ؟وما الخبر
 ؟علـى سـيدتي وأوالدهـا فقـال لـي: وهـل سـيدتك لـم تسـلم الحائط التي في القاعة وقعت فانهدمت القاعـة كلهـا

فقلـت: ال  ؟فقال: ال ما سلم منهم أحد وأول من مات منهم سـيدتي الكبيـرة فقـال: وهـل سـلمت بنتـي الصـغيرة
فقلـت لـه: ال يـا سـيدي فـإن حيطـان البيـت وحيطـان  ؟فقال لي: وما حال البغلـة التـي أركبهـا هـل هـي سـالمة

ع مـــا فـــي البيـــت حتـــى علـــى الغـــنم واإلوز والـــدجاج وصـــاروا كلهـــم كـــوم لحـــم االصـــطبل انطبقـــت علـــى جميـــ
فقلـت لـه: ال فلـم يسـلم مـنهم أحـد، وفـي  ؟وصاروا تحت الردم ولم يبق منهم أحد فقال لـي: وال سـيدك الكبيـر

هذه الساعة لم يبـق دار وال سـكان ولـم يبـق مـن ذلـك كلـه أثـر وأمـا الغـنم واإلوز والـدجاج فـإن الجميـع أكلهـا 
  لقطط والكالب.ا
فلما سمع سيدي كالمي صار الضـياء فـي وجهـه ظالمـًا ولـم يقـدر أن يتمالـك نفسـه وال عقلـه ولـم يقـدر أن  

يقف على قدميه بل جاءه الكساح وانكسر ظهره ومزق أثوابه ونتف لحيتـه ولطـم علـى وجهـه ورمـى عمامتـه 
.. وا أوالداه آه وا زوجتـاه.. آه وا من فوق رأسه ومـا زال يلطـم وجهـه حتـى سـال منـه الـدم وصـار يصـيح: آه

مصيبتاه من جرى له مثل ما جرى لي فصاح التجار رفقـاؤه لصـياحه وبكـوا معـه ورثـوا لحالـه وشـقوا أثـوابهم 
وخرج سيدي من ذلك البستان وهو يلطم من شدة ما جرى له وأكثر اللطم على وجهـه وصـار كأنـه سـكران، 

ٕاذا هم نظروا غبـرة عظيمـة وصـياحات بأصـوات مزعجـة فنظـروا فبينما الجماعة خارجون من باب البستان و 
إلــى تلــك الجهــة فــرأوا الجماعــة المقبلــين وهــم الــوالي وجماعتــه والخلــق والعــالم الــذين يتفرجــون وأهــل التــاجر 
وراءهم يصرخون ويصيحون وهم في بكاء وحزن زائد فأول من القى سيدي زوجته وأوالدها فلمـا رآهـم بهـت 

فلمــا رأوه قــالوا: الحمــد هللا علــى  ؟ومــا حصــل فــي الــدار ومــا جــرى لكــم ؟ا حــالكم أنــتموضــحك وقــال لهــم: مــ
سالمتك أنت ورموا أنفسـهم عليـه وتعلقـت أوالده بـه وصـاحوا: وأبتـاه الحمـد هللا علـى سـالمتك يـا أبانـا وقالـت 

كيـف كانـت له زوجتـه: الحمـد هللا الـذي أرانـا وجهـك بسـالمة وقـد اندهشـت وطـار عقلهـا لمـا رأتـه وقالـت لـه: 
فقــالوا: نحــن طيبــون بخيــر وعافيــة ومــا  ؟فقــال لهــا: وكيــف كــان حــالكم فــي الــدار ؟ســالمتك أنــت وأصــحابك

أصــاب دارنــا شــيء مــن الشــر غيــر أن عبــد كــافورًا جــاء إلينــا مكشــوف الــرأس مــزق األثــواب وهــو يصــيح: وا 
فـي البسـتان ليقضـي حاجـة فقـال: إن سـيدي جلـس تحـت حـائط  ؟سيداه واسـيداه فقلنـا لـه مـا الخبـر يـا كـافور

فوقعت عليه فمات فقـال لهـم سـيده:واهللا إنـه أتـاني فـي هـذه السـاعة وهـو يصـيح: وا سـيدتاه وقـال أن سـيدتي 
وأوالدها ماتوا جميعًا، ثـم نظـر إلـى جانبـه فرآنـي وعمـامتي سـاقطة فـي رأسـي وأنـا أصـيح وأبكـي بكـاء شـديدًا 

قـال لـي: ويلـك يـا عبـد الـنحس يـا ابـن الزانيـة يـا ملعـون وأحثو التراب على رأسي فصرخ علي فأقبلت عليـه ف
الجنس ما هذه الوقائع التي عملتها ولكن واهللا ألسلخن جلدك عن لحمك وأقطعن لحمك عن عظمك فقلـت: 
واهللا ما تقدر أن تعمل معي شيئًا ألنك قد اشتريتني على عيبي وأنت عالم به وهو أنـي أكـذب فـي كـل سـنة 

  بة فإذا كملت السنة كذبت نصفها اآلخر فتبقى كذبة واحدة.كذبة واحدة وهذه نصف كذ
فصاح علي: يا ألعن العبيد هل هذا كله نصف كذبة وٕانمـا هـو داهيـة كبيـرة، اذهـب عنـي فأنـت حـر فقلـت: 
واهللا إن أعتقتني أنت ما أعتقك أنا حتى تكمل السنة وأكذب نصـف الكذبـة البـاقي وبعـد أن أتمهـا فـانزل بـي 



اشـتريتني بـه علـى عيبـي وال تعتقنـي فـإنني مـا لـي صـنعة أقتـات منهـا وهـذه المسـألة التـي السوق وبعني بما 
  ذكرتها لك شرعية ذكرها الفقهاء في باب العتق.

فبينما نحن في الكالم وٕاذا بالخاليق والناس وأهل الحارة نساء ورجاًال قـد جـاؤوا يعملـون العـزاء وجـاء الـوالي 
والي وأعلمــوه بالقضــية وٕان هــذه نصــف كذبــة، فلمــا ســمع الحاضــرون وجماعتــه فــراح ســيدي والتجــار إلــى الــ

ذلك منه استعظموا تلـك الكذبـة وتعجبـوا غايـة العجـب فلعنـوني وشـتموني فبقيـت واقفـًا أضـحك وأقـول: كيـف 
فلمــا مضــى ســيدي إلــى البيــت وجــده خرابــًا وأنــا الــذي أخربــت  ؟يقتلنــي ســيدي وقــد اشــتراني علــى هــذا العيــب

  شيئًا يساوي كثيرًا من المال.معظمه وكسرت فيه 
فقالت له زوجتـه: إن كـافور هـو الـذي كسـر األوانـي الصـيني فـازداد غيظـه وقـال: واهللا مـا رأيـت عمـري ولـد 
زنا مثل هذا العبد وألنه يقول نصف كذبة فكيف لو كانت كذبـة كاملـة فحينئـذ كـان أخـرب مدينـة أو مـدينتن 

ة شديدة حتى غبت عن الدنيا وغشي علـي فأتـاني بـالمزين ثم ذهب من شدة غيظه إلى الوالي فضربني علق
في حال غشيتي فخصاني وكواني، فلما أفقت وجـدت نفسـي خصـيًا وقـال لـي سـيدي: مثـل مـا أحرقـت قلبـي 
على أعز الشيء عندي أحرقت قلبك على أعز الشيء عندك، ثم أخـذني فبـاعني بـأغلى ثمـن ألنـي صـرت 

  كن التي أباع فيها.طواشيًا وما زلت ألقى الفتن في األما
  وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والخمسون 
قالــت: بلغنــي أن العبــد قــال: ومــا زلــت ألقــى الفــتن فــي األمــاكن التــي أبــاع فيهــا وانتقــل مــن أميــر إلــى أميــر  

انكسـرت نفســي وضــعفت قــوتي  ومـن كبيــر إلــى كبيــر بـالبيع والشــراء حتــى دخلــت قصـر أميــر المــؤمنين وقــد
وأعــدمت خصــيتي فلمــا ســمع العبــدان كالمــه ضــحكا عليــه وقــاال لــه: إنــك خبيــث ابــن خبيــث قــد كــذبت كــذبًا 
شنيعًا. ثم قالوا للعبد الثالـث: احـك لنـا حكايتـك قـال لهـم: يـا أوالد عمـي كـل مـا حكـي هـذا بطـال فأنـا أحكـي 

ي كنـت نكحـت سـيدتي وابـن سـيدتي والحكايـة لكم سبب قطـع خصـيتي وقـد كنـت أسـتحق أكثـر مـن ذلـك ألنـ
معي طويلة وما هذا وقت حكايتها اآلن الصباح يا أوالد عمي قريب وربما يطلع علينا الصـباح. ومعنـا هـذا 
الصــندوق فننفضــح بــين النــاس وتــروح أرواحنــا فــدونكم فــتح البــاب فــإذا فتحنــاه ودخلنــا محلنــا قلــت لكــم علــى 

لحــائط وفــتح البــاب، فــدخلوا وحطــوا الشــمع وحفــروا حفــرة علــى قــد ســبب قطــع خصــيتي ثــم تعلــق ونــزل مــن ا
الصندوق بين أربعة قبور وصـار كـافور يحفـر وصـواب ينقـل التـراب بـالقفف إلـى أن حفـروا نصـف قامـة ثـم 
حطــوا الصــندوق فــي الحفــرة وردوا عليــه التــراب وخرجــوا مــن التربــة وردوا البــاب وغــابوا عــن عــين غــانم بــن 

  أيوب.
م المكان وعلم أنه وحده اشتغل سره بما في الصـندوق، وقـال فـي نفسـه: يـا تـرى أي شـيء فـي فلما خال لغان
ثــم صــبر حتــى كشــف الصــندوق وخلصــه ثــم أخــذ حجــرًا وضــرب القفــل فكســره وكشــف الغطــاء  ؟الصــندوق

ونظــر فــرأى صــبية نائمــة مبنجــة ونفســها طــالع ونــازل إال أنهــا ذات حســن وجمــال وعليهــا حلــي ومســاغ مــن 



الئـد مـن الجـوهر تسـاوي ملـك السـلطان مـا يفـي بثمنهـا مـال فلمـا رآهـا غـانم بـن أيـوب عـرف أنهـم الـذهب وق
تغــامزوا عليهــا، فلمــا تحقــق ذلــك األمــر عــالج فيهــا حتــى أخرجهــا مــن الصــندوق وأرقــدها علــى قفاهــا فلمــا 

شـمه استنشقت األرياح ودخل الهواء في مناخرها عطست ثم شرقت وسعلت فوقع من حلقهـا قـرص بـنج لـو 
الفيل لرد من الليل إلى الليل ففتحت عينيها وأدارت طرفها، وقالت بكـالم فصـيح: ويلـك يـا ريـح مـا فيـك ري 
للعطشان، وال أنس للريان أين زهر البستان فلم يجاوبها أحد فالتفتـت وقالـت صـبيحة شـجرة الـدرنور، الهـدى 

فجالــت بطرفهــا وقالــت: ويلــي عنــد نجمــة الصــبح أنــت فــي شــهر نزهــة حلــوة ظريفــة تكلمــوا فلــم يجبهــا أحــد، 
إنزالــي فــي القبــور يــا مــن يعلــم مــا فــي الصــدور ويجــازي يــوم البعــث والنشــور مــن جــاء بــي مــن بــين الســتور 

  والخدور ووضعني بين أربعة قبور هذا كله وغانم واقف على قدميه.
قه إليك الملـك وعـالم فقال لها: يا سيدتي ال خدور وال قصور وال قبور، ما هذا إال عبدك غانم بن أيوب سا

الغيوب حتى ينجيك من هذه الكروب ويحصـل لـك غايـة المطلـوب وسـكت فلمـا تحققـت األمـر قالـت: أشـهد 
أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدًا رسول اهللا، والتفتت إلى غانم وقـد وضـعت يـديها علـى صـدرها وقالـت لـه 

فقال: يا سيدتي ثالثة عبيـد  ؟ن فها أنا قد أفقتبكالم عذب: أيها الشاب المبارك من جاء بي إلى هذا المكا
خصيون أتوا وهم حاملون هذا الصندوق، ثم حكى لها ما جرى وكيف أمسى عليه المسـاء حتـى كـان سـبب 
ســالمتها وٕاال كانــت ماتــت بغصــتها ثــم ســألها عــن حكايتهــا وخبرهــا فقالــت لــه: أيهــا الشــاب الحمــد هللا الــذي 

ي الصـندوق واخـرج إلـى الطريـق وأوصـلني إلـى بيتـك، فـإذا صـرت فـي رماني عند مثلك فقم اآلن وحطني فـ
دارك يكون خيرًا وأحكي لك حكايتي وأخبرك تقصتي ويحصل لك الخيـر مـن جهتـي ففـرح وخـرج إلـى البريـة 
وقد شعشـع النهـار وطلعـت الشـمس بـاألنوار وخرجـت النـاس ومشـوا فـاكترى رجـًال ببغـل وأتـى بـه إلـى التربـة 

حط فيه الصبية، ووقعت محبتها في قلبه وسار بها وهو فرحـان ألنهـا جاريـة تسـاوي  فحمل الصندوق بعدما
عشــرة آالف دينــار وعليهــا حلــي وحلــل يســاوي مــاًال جــزيًال ومــا صــدق أن يصــل إلــى داره وأنــزل الصــندوق 

  وفتحه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والخمسين 
أيهـا الملـك السـعيد أن غـانم بـن أيـوب وصـل إلـى داره بالصـندوق وفتحـه وأخـرج الصـبية منـه قالت: بلغنـي  

ونظــرت فــرأت هــذا المكــان محــًال مليحــًا مفروشــًا بالبســط الملونــة واألوان المفرحــة وغيــر ذلــك ورأت قماشــًا 
إليـه فـإذا  محزومًا وأحماًال وغير ذلك فعلمت أنه تاجر كبير صاحب أموال، ثـم إنهـا كشـفت وجههـا ونظـرت

هو شاب مليح، فلما رأته أحبته وقالت له: هات لنا شيئًا نأكله، فقال لها غانم: على الرأس والعـين، ثـم نـزل 
السوق واشترى خروفًا مشويًا وصـحن حـالوة وأخـذ معـه نقـًال وشـمعًا وأخـذ معـه نبيـذًا ومـا يحتـاج إليـه األمـر 

رأتـــه الجاريـــة ضـــحكت وقبلتـــه واعتنقتـــه وصـــارت  مـــن ألـــة المشـــموم وأتـــى إلـــى البيـــت ودخـــل بـــالحوائج فلمـــا
تالطفــه فــازدادت عنــده المحبــة واحتــوت علــى قلبــه ثــم أكــال وشــربا إلــى أن أقبــل الليــل وقــد أحــب بعضــهما 

  بعضًا ألنهما كانا في سن واحد.



لمدام فلما أقبل الليل قام المتيم المسلوب غانم بن أيوب وأوقد الشموع والقناديل فأضاء المكان وأحضر آلة ا
ثـــم نصـــب الحضـــرة وجلـــس هـــو وٕاياهـــا. وكـــان يمـــأل ويســـقيها وهـــي تمـــأل وتســـقيه وهمـــا يلعبـــان ويضـــحكان 
وينشدان األشعار وزاد بهما الفرح وتعلقا بحب بعضـهما فسـبحان مؤلـف القلـوب، ولـم يـزاال كـذلك إلـى قريـب 

انم بـن أيـوب وخـرج الصبح فغلب عليهما النوم فنـام كـل منهمـا فـي موضـعه إلـى أن أصـبح الصـباح فقـام غـ
إلــى الســوق، واشــترى مــا يحتــاج إليــه مــن خضــرة ولحــم وخمــر وغيــره، وأتــى بــه إلــى الــدار وجلــس هــو وٕاياهــا 
يــأكالن، فــأكال حتــى اكتفيــا وبعــد ذلــك أحضــر الشــراب وشــربا ولعبــا مــع بعضــهما حتــى احمــرت وجنتاهمــا 

وم معهـا فقـال لهـا: يـا سـيدتي ائـذني واسودت أعينهما واشـتاقت نفـس غـانم بـن أيـوب إلـى تقبيـل الجاريـة والنـ
فقالت: يا غانم اصبر حتى أسـكر وأغيـب وأسـمح لـك سـرًا بحيـث لـم  ؟لي بقبلة في فيك لعلها تبرد نار قلبي

أشعر أنك قبلتني ثم إنها قامت على قدميها وخلعت بعض ثيابها وقعدت في قميص رفيع وكوفية فعند ذلك 
فقالـت: واهللا ال يصـح لـك ذلـك  ؟أما تسمحين لـي بمـا طلبتـه منـكتحركت الشهوة عند غانم وقال: يا سيدتي 

 ألنه مكتوب على دكة لباسي قول صعب فانكسر خاطر غانم بن أيوب فأنشدت: 

  في قبلة تشفي السقم  سألت من أمر ضنى

 قلت له نعم نـعـم  فقـال ال ال أبــدا

 من الحالل وابتسـم  فقالت خذها بالرضا

 أال على رأس علـم  فقلت غصبًا قـال ال

 إال على رأس علـم  فال تسل عما جـرى

 واستغفر اللـه ونـم  فال تسل عما جـرى

 فالحب يحلو بالتهـم  فظن ما شئت بـنـا

وال أبالي بعد أن باح يومًا أو كتم ثم زادت محبته وانطلقت النيـران فـي مهجتـه هـذا وهـي تتمنـع منـه وتقـول: 
عشقهما ومنادمتهما وغـانم بـن أيـوب غريـق فـي بحـر الهيـام وأمـا هـي فإنهـا  ما لك وصول إلي ولم يزاال في

قــد ازداد قســوة وامتناعــًا، إلــى أن دخــل الليــل بــالظالم وأرخــى عليهــا ذيــل المنــام فقــام غــانم وأشــعل القناديــل 
وقـال:  وأوقد الشموع، وزاد بهجة المقام وأخذ رجليها وقبلهما فوجدهما مثل الزبد الطـري، فمـرغ وجههـا عليهـا

يا سيدتي ارحمـي أسـير هـواك ومـن قتلـت عينـاك كنـت سـليم القلـب لـوالك ثـم بكـى قلـيًال فقالـت: أنـا واهللا لـك 
فقالت له: سأحكي لك في هـذه  ؟عاشقة وبك متعلقة ولكن أنا أعرف أنك ال تصل إلي فقال لها: وما المانع
بيـديها وصـارت تقبلـه وتالطفـه ثـم  الليلة قصـتي حتـى تقبـل عـذري ثـم إنهـا ترامـت عليـه وطوقـت علـى رقبتـه

وعدته بالوصال ولم يزاال يلعبان ويضحكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض ولم يزاال علـى ذلـك الحـال 
وهما في كل ليلة ينامان في فراش واحد وكلما طلب منها الوصال تتعزز عنه مدة شهر كامـل وتمكـن حـب 

بعضـهما إلـى أن كانـت ليلـة مـن الليـالي وهـو راقـد  كل واحد منهما من قلب اآلخر ولم يبـق لهمـا صـبر عـن
معهــا واالثنــان ســكرانان فمــد يــده علــى جســدها وملــس ثــم مــر بيــده علــى بطنهــا ونــزر إلــى ســرتها فانتبهــت 



وقعـــدت وتعهـــدت اللبـــاس فوجدتـــه مربوطـــًا فنامـــت ثانيـــًا فملـــس عليهـــا بيـــده ونـــزل بهـــا إلـــى ســـراويلها وتكتهـــا 
  م بجانبها.وجذبها فانتبهت وقعدت وقعد غان

قال: أريـد أن أنـام معـك وأتصـافى أنـا وأنـت فعنـد ذلـك، قالـت لـه: أنـا اآلن أوضـح  ؟فقالت له: ما لذي تريد 
لك أمـري حتـى تعـرف قـدري وينكشـف لـك عـذري قـال: نعـم فعنـد ذلـك شـقت ذيـل قميصـها ومـدت يـدها إلـى 

فـي يـده ونظـره فوجـده مرقومـًا  تكة لباسها وقالـت: يـا سـيدي اقـرأ الـذي علـى هـذا الطـرف، فأخـذ طـرف التكـة
قالـت:  ؟عليه بالذهب أنا لك وأنت لي يا ابن عـم النبـي فلمـا قـرأه نثـر يـده وقـال لهـا: اكشـفي لـي عـن خبـرك

نعم أنـا محظيـة أميـر المـؤمنين واسـمي قـوت القلـوب وٕان أميـر المـؤمنين لمـا ربـاني فـي قصـره وكبـرت نظـر 
فأحبني محبة زائـدة وأخـذني وأسـكنني فـي مقصـورة وأمـر إلى صفائي وما أعطاني ربي من الحسن والجمال 

لي بعشر جوار يخدمنني ثم إنه أعطاني ذلك المصاغ الذي تراه معي ثـم إن الخليفـة سـافر يومـًا مـن األيـام 
إلى بعض البالد فجاءت السيدة زبيدة إلى بعض الجـواري التـي فـي خـدمتي وقالـت: إذا نامـت قـوت القلـوب 

  في أنفها أو في شرابها ولك علي من المال ما يكفيك.فحطي هذه القلقة البنج 
فقالت لها الجاريـة: حبـًا وكرامـة، ثـم إن الجاريـة أخـذت البـنج منهـا وهـي فرحانـة ألجـل المـال ولكونهـا كانـت 
في األصل جاريتها فجاءت إلي ووضعت البنج في جوفي فوقعت علـى األرض وصـارت رأسـي عنـد رجلـي 

ا تمــت حيلتهــا حطتنــي فــي ذلــك الصــندوق وأحضــرت العبيــد ســرًا وأنعمــت ورأيــت نفســي فــي دنيــا أخــرى ولمــ
عليهم وعلى البوابين، وأرسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نائمًا فيها فوق النخلة وفعلـوا معـي مـا رأيـت، 
وكانــت نجــاتي علــى يــديك وأنــت أتيــت بــي إلــى هــذا المكــان وأحســنت إلــى غايــة اإلحســان وهــذه قصــتي ومــا 

ذي جــرى للخليفــة فــي غيبتــي فــأعرف قــدري وال تشــهر أمــري فلمــا ســمع غــانم بــن أيــوب كــالم قــوت أعــرف الــ
القلــوب وتحقــق أنهــا محظيــة الخليفــة تــأخر إلــى ورائــه خيفــة مــن هيبــة الخليفــة وجلــس وحــده فــي ناحيــة مــن 

ن شـدة المكان يعاتب نفسه، ويتفكر في أمره وصار متحيرًا في عشق التي لـيس لـه إليهـا الوصـول، فبكـى مـ
الغرام ولوعة الوجد والهيام وصار يشكو الزمان وما له من العدوان فسبحان مـن شـغل قلـوب الكـرام بالمحبـة 

 ولم يعط األنذال منها وزن حبة، وأنشد هذين البيتين: 

 وعقله مع بديع الحسن منهـوب  قلب المحب على األحباب متعوب

 تـعـذيب هالحب عذب ولكن في  وقائل قال لي ما المحب قلت له

فعند ذلك قامت إليه قوت القلوب واحتضنته وقبلته وتمكن حبـه فـي قلبهـا وباحـت لـه بسـرها ومـا عنـدها مـن 
المحبــة وطوقــت علــى رقبتــه بيــديها وقبلتــه وهــو يتمنــع عنهــا خوفــًا مــن الخليفــة، ثــم تحــدثا ســاعة مــن الزمــان 

ولـبس أتوابـه وخـرج إلـى السـوق علـى  وهما غريقـان فـي بحـر محبـة بعضـهما إلـى أن طلـع النهـار فقـام غـانم
عادتــه وأخــذ مــا يحتــاج إليــه األمــر وجــاء إلــى البيــت فوجــد قــوت القلــوب تبكــي فلمــا رأتــه ســكتت عــن البكــاء 
وتبسمت وقالت له: أوحشـتني يـا محبـوب قلبـي، واهللا إن هـذه السـاعة التـي غبتهـا عنـي كسـنة فـإني ال أقـدر 

ة ولعــي بــك فقــم اآلن ودع مــا كــان واقــض أربــك منــي قــال: علــى فراقــك وهــا أنــا قــد بينــت لــك حــالي مــن شــد



أعوذ باهللا، إن هذا شيء ال يكون كيف يجلس الكلب في موضع السـبع والـذي لمـوالي يحـرم علـي أن أقربـه 
ثم جذب نفسه منها وجلس في ناحية وزادت هي محبة بامتناعه عنها ثم جلست إلى جانبه ونادمته والعبتـه 

  ه فغنت منشدة هذه األبيات: فسكرا وهامت باالفتضاح ب
  فإلى متى هذا الصدود إلى متى  قلب المتيم كـاد أن يتـفـتـت

 فعوائد الغزالن أن تتـلـفـتـا  يا معرضًا عني بغير جـنـاية

 الفتـى ما كل هذا األمر يحمله  صد وهـجـر زائد وصـبـابة

ليـل، ثـم قـام غـانم وفـرش فرشـين كـل فـرش فبكى غانم بن أيوب، وبكـت هـي لبكائـه ولـم يـزاال يشـربان إلـى ال
فقال لها: هذا لي واآلخـر لـك ومـن الليلـة ال  ؟في مكان وحده فقالت له قوت القلوب: لمن هذا الفرش الثاني

ننام إال على هذا النمط وكل شيء للسيد حرام على العبد فقالت: يا سيدي دعنا من هـذا وكـل شـيء يجـري 
قلبهـا وزاد غرامهـا فيــه وقالـت: واهللا مـا ننــام إال سـويًا فقـال: معــاذ اهللا  بقضـاء وقـدر فــأبى فانطلقـت النـار فــي

وغلب عليها ونام وحده إلى الصباح فزاد بها العشق والغرام، واشتد بها الوجد والهيام وأقاما علـى ذلـك ثالثـة 
مـا أشهر طوال وهي كلمـا تقـرب منـه يمتنـع عنهـا ويقـول: كـل مـا هـو مخصـوص بالسـيد حـرام علـى العبـد فل

  طال بها المطال مع غانم بن أيوب المسلوب وزادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه األبيات: 

  ومن أغراك باإلعراض عني  بديع الحسن كما هذا التجنـي

 وحوت من المالحة كل فـن  حويت من الرشاقة كل معنى

 وكللت السهاد بكل جـفـن  وأجريت الغرام لكل قـلـب

  فيا غصن األراك أراك تجني  ن تجنيوأعرف قلبك األغصا

 أراك تصيد أرباب المـجـن  وعهدي بالظبا صيد فمـالـي

 فتنت وأنت لم تعلـم بـأنـي  وأعجب ما أحدث عنك أنـي

 أغار عليك منك فكيف مني  فال تسمح بوصلك لي فإنـي

 التجني بديع الحسن كما هذا  ولست بقائل ما دمـت حـياً 

لحـال مـدة والخـوف يمـنعهم عنهـا فهـذا مـا كـان مـن أمـر المتـيم المسـلوب غـانم بـن أيـوب، وأقاموا على هذا ا
وأما ما كان من أمر زبيدة فإنها في غيبة الخليفة فعلت بقوت القلـوب ذلـك األمـر، ثـم صـارت متحيـرة تقـول 

أطلعتهـا في نفسها ما أقول للخليفة إذا جاء وسأل عنها وما يكون جـوابي لـه، فـدعت بعجـوز كانـت عنـدها و 
على سرها، وقالت لها: كيف أفعل وقوت القلـوب قـد فـرط فيهـا الفـرط فقالـت لهـا العجـوز لمـا فهمـت الحـال: 
اعلمي يا سيدتي أنه قرب مجيء الخليفة ولكن أرسلي إلى النجـار وأمريـه أن يعمـل صـورة ميـت مـن خشـب 

أن يلبسـوا األسـود وأمـري جواريـك ويحفروا له قبرًا وتوقـد حولـه الشـموع والقناديـل وأمـري كـل مـن فـي القصـر 
والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيعوا الحزن في الدهليز فإذا دخل وسـأل عـن الخبـر يقـول: 



إن قــوت القلــوب ماتــت ويعظــم اهللا أجــرك فيهــا ومــن معزتهــا عنــد ســيدتنا دفنتهــا فــي قصــرها فــإذا ســمع ذلــك 
ا لقــراءة الختمــان فــإن قــال فــي نفســه إن بنــت عمــي زبيــدة مــن يبكــي ويعــز عليــه ثــم يســهر القــراء علــى قبرهــ

غيرتها سعت في هالك قوت القلوب أو غلب عليه الهيام فأمر بإخراجها من القبر فال تفزعي من ذلـك ولـو 
حفــروا علــى تلــك الصــورة التــي علــى هيئــة ابــن آدم، وأخرجــوا وهــي مكفنــة باألكفــان الفــاخرة فــإن أراد الخليفــة 

عنها لينظرها فامنعيه أنت من ذلك واألخرى تمنعه وتقـول: رؤيـة عورتهـا حـرام فيصـدق حينئـذ إزالة األكفان 
أنهــا ماتــت ويردهــا إلــى مكانهــا ويشــكرك علــى فعلــك وتخلصــين إن شــاء اهللا تعــالى مــن هــذه الورطــة، فلمــا 

لـة مـن سمعت السـيدة زبيـدة كالمهـا ورأت أنـه صـواب خلـت عليهـا وأمرتهـا أن تفعـل ذلـك بعـدما أعطتهـا جم
المــال فشـــرعت العجـــوز فـــي ذلـــك األمــر حـــاًال، وأمـــرت النجـــار أن يعمـــل لهــا صـــورة كمـــا ذكرنـــا وبعـــد تمـــام 
الصورة جاءت بها إلـى السـيدة زبيـدة فكفنتهـا وأوقـدت الشـموع والقناديـل وفرشـت البسـط حـول القبـر، ولبسـت 

لقلـوب ماتـت ثـم بعـد مـدة أقبـل السواد وأمرت الجواري أن يلبسن السواد واشتهر األمر فـي القصـر أن قـوت ا
الخليفــة مــن غيبتــه وطلــع إلــى قصــره ولكــن مــا شــغل إال قــوت القلــوب فــرأى الغلمــان والخــدام والجــواري كلهــم 

  البسين السواد فارتجف فؤاده.
فلما دخل القصر علـى السـيدة زبيـدة رآهـا البسـة السـواد فسـأل عـن ذلـك فـأخبروه بمـوت قـوت القلـوب، فوقـع 

أفــاق ســأل عــن قبرها،فقالــت لــه الســيدة زبيــدة: اعلــم يــا أميــر المــؤمنين أننــي مــن معزتهــا  مغشــيًا عليــه فلمــا
عندي دفنتها في قصري فدخل الخليفة بثيـاب السـفر إلـى القصـر ليـزور قـوت القلـوب فوجـد البسـط مفروشـة 

ل مــا بــين والشــموع والقناديــل موقــودة، فلمــا رأى ذلــك شــكرها علــى فعلهــا، ثــم إنــه صــار حــائرًا فــي أمــره لــم يــز 
مصــدق ومكــذب فلمــا غلــب عليــه الوســواس أمــر بحفــر القبــر وٕاخراجهــا منــه فلمــا رأى الكفــن وأراد أن يزيلــه 
عنها ليراها خاف من اهللا تعالى فقالت العجوز: ردوها إلـى مكانهـا، ثـم إن الخليفـة أمـر فـي الحـال بإحضـار 

يبكي إلى أن غشي عليه ولـم يـزل قاعـدًا  الفقهاء والمقرئين، وقرؤوا الختمات على قبرها وجلس بجانب القبر
 على قبرها شهرًا كامًال فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة والخمسين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة دخـل الحـريم بعـد انفضـاض األمـراء والـوزراء مـن بـين يديـه إلـى  

رأسه جاريـة وعنـد رجليـه جاريـة وبعـد أن غلـب عليـه النـوم تنبـه وفـتح عينيـه  بيوتهم ونام ساعة فجلست عند
قالـت  ؟فسمع الجارية التي عند رأسه تقول للتي عنـد رجليـه: ويلـك يـا خيـزران، قالـت: ألي شـيء يـا قضـيب

لهــا: إن ســيدنا لــيس عنــده علــم بمــا جــرى حتــى أنــه يســهر علــى قبــر لــم يكــن فيــه إال خشــبة منجــرة صــنعة 
فقالــت: اعلمــي أن الســيدة زبيــدة أرســلت مــع  ؟قالــت لهــا األخــرى: وقــوت القلــوب أي شــيء أصــابهاالنجــار، ف

جارية بنجًا وبنجتها فلمـا تحكـم البـنج منهـا وضـعتها فـي صـندوق وأرسـلتها مـع صـواب وكـافور وأمرتهمـا أن 
سـالمة شـبابها فقالـت:  ؟يرمياها في التربة فقالت خيزران: ويلك يا قضيب هل السـيدة قـوت القلـوب لـم تمـت

من الموت ولكن أنا سـمعت السـيدة زبيـدة تقـول إن قـوت القلـوب عنـد شـاب تـاجر اسـمه غـانم الدمشـقي وأن 



لها عنده إلى هذا اليوم أربعة أشهر وسيدنا هذا يبكـي ويسـهر الليـالي علـى قبـر لـم يكـن فيـه الميـت وصـارتا 
  تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كالمهما.

لجاريتــان مــن الحــديث وعــرف القضــية وأن هــذا القبــر زور وأن قــوت القلــوب عنــد غــانم بــن فلمــا ســمع فــرغ ا
أيوب مدة أربعة أشهر غضب غضبًا شديدًا وقام وأحضر أمراء دولته فعند ذلك أقبل الوزير جعفر البرمكي 

وب وقبــل األرض بــين يديــه، فقــال لــه الخليفــة بغــيظ: انــزل يــا جعفــر بجماعــة واســأل عــن بيــت غــانم بــن أيــ
واهجموا على داره وائتوني بجاريتي قـوت القلـوب وال بـد لـي أن أعدمـه فأجابـه جعفـر بالسـمع والطاعـة فعنـد 
ذلك نزل جعفر وأتباعه والوالي صحبته ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى دار غـانم كـان غـانم خـرج فـي 

لـوب فالحـت منـه التفاتـة فوجـد الـبالط ذلك الوقت وجاء بقدر لحم واراد أن يمد يده ليأكل منها هو وقـوت الق
أحاط بالدار والوزير والوالي والظلمة والمماليك بسيوف مجردة وداروا به كما يـدور بـالعين السـواد فعنـد ذلـك 
عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سـيدها فأيقنـت بـالهالك واصـفر لونهـا وتغيـرت محاسـنها ثـم أنهـا نظـرت 

ومــالي ورزقـي فـي هــذا  ؟بنفسـك فقـال لهــا: كيـف أعمـل وٕالــى أيـن أذهـبإلـى غـانم وقالـت لــه: يـا حبيبـي فــر 
فقالــت لــه: ال تمكــث لــئال تهلــك ويــذهب مالــك، فقــال لهــا: يــا حبيبتــي ونــور عينــي: كيــف أصــنع فــي  ؟الــدار

فقالــــت لــــه: ال تخــــف ثــــم إنهــــا نزعــــت مــــا عليــــه مــــن الثيــــاب وألبســــته خلقانــــًا  ؟الخــــروج وقــــد أحــــاطوا بالــــدار
التي كان فيها اللحم ووضعتها فوق رأسـه وحطـت فيهـا بعـض خبـز وزبديـة طعـام وقالـت  بالية،وأخذت القدر

  له: اخرج بهذه الحيلة وال عليك مني فأنا أعرف أي شيء في يدي من الخليفة.
فلما سمع غانم كالم قوت القلوب وما أشارت عليه به، خرج من بينهم وهو حامل القدر وستر عليه السـتار 

ألضرار ببركة نيته، فلما وصل الوزير جعفر إلى ناحية الدار ترجـل عـن حصـانه ودخـل ونجا من المكايد وا
البيت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزينت وتبهرجت ومألت صندوقًا من ذهب ومصاغ وجواهر وتحـف ممـا 
حمله وغال ثمنه، فلما دخل عليهـا جعفـر قامـت علـى قـدميها وقبلـت األرض بـين يديـه وقالـت لـه: يـا سـيدي 

أنكم بما حكم اله، فلما رأى ذلـك جعفـر قـال لهـا: واهللا يـا سـيدتي إنـه مـا أوصـاني إال بقـبض غـانم بـن  جرى
أيوب، فقالت: اعلم أنه حزم تجارات وذهب إلى دمشق وال علم لي بغير ذلك واريد أن تحفـظ لـي الصـندوق 

ر بحملـه وقـوت القلـوب وتحمله إلى قصر أمير المؤمنين فقال:جعفر السمع والطاعة، ثم أخذ الصـندوق وأمـ
معهم إلى دار الخالفة وهي مكرمة معززة وكان هذا بعد أن نهبوا دار غانم، ثـم توجهـوا إلـى الخليفـة فحكـى 
لــه جعفــر جميــع مــا جــرى فــأمر الخليفــة لقــوت القلــوب بمكــان مظلــم وأســكنها فيــه وألــزم بهــا عجــوزًا لقضــاء 

مير محمد بن سليمان الزيني وكان نائبـًا فـي دمشـق حاجتها لنه ظن أن غانمًا فحش بها ثم كتب مكتوبًا لأل
ومضمونه: ساعة وصول المكتوب إلى يديك تقبض على غـانم بـن أيـوب وترسـله إلـي فلمـا وصـل المرسـوم 
إليه قبله ووضعه علـى رأسـه ونـادى فـي األسـواق مـن أراد أن ينهـب فعليـه بـدار غـانم بـن أيـوب فجـاؤوا إلـى 

صنعتا لهما قبرًا وقعدتا عنـده تبكيـان فقبضـوا عليهمـا ونهبـوا الـدار ولـم يعلمـا الدار فوجدوا أم غانم،وأخته قد 
مــا الخبــر، فلمــا أحضــرهما عنــد الســلطان ســألهما عــن غــانم بــن أيــوب، فقالتــا لــه: مــن مــدة ســنة مــا وقفنــا لــه 

  على خبر فردوهما إلى مكانهما، هذا ما كان من أمرهما.



المسـلوب، قإنـه لمـا سـلبت نعمتـه تحيـر فـي أمـره وصـار يبكـي  وأما ما كان من أمـر غـانم بـن أيـوب المتـيم 
علــى نفســه حتــى انفطــر قلبــه وســار ولــم يــزل ســائرًا إلــى آخــر النهــار وقــد ازداد بــه الجــوع وأضــر بــه المشــي 
حتى وصل إلى بلد فدخل المسجد وجلس على برش وأسند ظهره إلى حائط المسـجد وارتمـى وهـو فـي غايـة 

مــًا هنــاك إلــى الصــباح، وقــد خفــق قلبــه مــن الجــوع وركــب جلــده القمــل وصــارت الجــوع والتعــب ولــم يــزل مقي
ــدة يصــلون الصــبح فوجــدوه مطروحــًا ضــعيفًا مــن الجــوع  ــه، فــأتى أهــل تلــك البل رائحتــه منتنــة وتغيــرت أحوال

لوا لـه: وعليه آثار النعمة الئحة فلما أقبلوا عليه وجدوه بردان جائعًا، فألبسوه ثوبًا عتيقًا قـد بليـت أكمامـه وقـا
ففــتح عينيــه ونظــر إلــيهم وبكــى ولــم يــرد علــيهم جوابــًا، ثــم إن  ؟مــن ايــن أنــت يــا غريــب، ومــا ســبب ضــعفك

بعضهم عرف شدة جوعه فذهب وجاء له بكرجة عسل ورغيفين فأكل وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس، ثم 
ضــعف والمــرض فتعطفــوا انصــرفوا ألشــغالهم ولــم يــزل علــى هــذه الحالــة شــهرًا وهــو عنــدهم وقــد تزايــد عليــه ال

  عليه وتشاوروا مع بعضهم في أمره، ثم اتفقوا على أن يوصلوه إلى المارستان الذي ببغداد.
فبينما هم كذلك وٕاذا بامرأتين سائلتين قد دخلتا عليه وهما أمه وأخته، فلما رآهما أعطاهما الخبـز الـذي عنـد 

يوم أتاه أهل القرية وأحضروا جمًال وقالوا لصـاحبه:  رأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهما فلما كان ثاني
احمل هذا الضـعيف فـوق الجمـل فـإذا وصـلت إلـى بغـداد فأنزلـه علـى بـاب المارسـتان لعلـه يتعـافى فيحصـل 
لك األجر، فقال لهم: السمع والطاعة ثم إنهم أخرجوا غانم بن أيوب مـن المسـجد وحملـوه بـالبرش الـذي هـو 

ءت أمه وأخته يتفرجان عليه من جملة الناس ولم يعلما به ثم نظرتـا إليـه وتأملتـاه نائم عليه فوق الجمل وجا
وأمـا غـانم فإنـه لـم يفـق إال وهـو محمـول  ؟وقالتا: إنه يشبه غانمًا ابننا فيـا تـرى هـل هـو هـذا الضـعيف أو ال

م سـافرت أمـه فوق الجمل، فصار يبكي وينوح وأهـل القريـة ينظـرون وأمـه وأختـه تبكيـان عليـه ولـم يعرفانـه ثـ
وأختــه إلــى أن وصــلتا إلــى بغــداد وأمــا الجمــال فإنــه لــم يــزل ســائرًا بــه حتــى أنزلــه علــى بــاب المارســتان وأخــذ 

  جمله ورجع فمكث غانم راقدًا هناك إلى الصباح.
فلما درجت النـاس فـي الطريـق نظـروا إليـه وقـد صـار رق الحـالل ولـم يـزل النـاس يتفرجـون عليـه حتـى جـاء 

الناس عنه، وقال: أنا أكتسب الجنة بهذا المسكين ألنهم متى أدخلوه المارستان قتلـوه فـي  شيخ السوق ومنع
يــوم واحــد ثــم أمــر صــبيانه بحملــه إلــى بيتــه وفــرش لــه فرشــًا جديــدًا ووضــع لــه مخــدة جديــدة وقــال لزوجتــه: 

ثوبـًا مـن  اخدميه ينصح فقالت: على الرأس ثم تشمرت وسخنت له ماء وغسـلت يديـه ورجليـه وبدنـه والبسـته
لـــبس جواريهـــا وســـقته قـــدح شـــراب ورشـــت عليـــه مـــاء ورد فأفـــاق وتـــذكر محبوبتـــه قـــوت القلـــوب فـــزادت بـــه 
الكــروب. هــذا مــا كــان مــن أمــره وأمــا مــا كــان مــن أمــر قــوت القلــوب فإنــه لمــا غضــب عليهــا الخليفــة وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والخمسين 
ت: بلغني أيها الملك السعيد أن قوت القلوب لما غضب عليها الخليفة وأسكنها في مكان مظلـم اسـتمرت قال

فيه على هذا الحال ثمانين يومًا، فاتفق أن الخليفة مر يومًا من األيام على ذلك المكان فسمع قوت القلـوب 



وما أعف نفسك قـد أحسـنت لمـن تنشد األشعار فلما فرغت من إنشادها قالت: يا حبيبي يا غانم ما أحسنك 
أســاءك وحفظــت حرمــة مــن انتهــك حرمتــك وســترت حريمــه، وهــو ســباك وســبى أهلــك وال بــد أن تقــف أنــت 
وأمير المؤمنين بين يدي حاكم عادل وتنتصف عليه في يوم يكـون القاضـي هـو اهللا،والشـهود هـم المالئكـة، 

ل قصـره وأرسـل الخـادم لهـا فلمـا حضـرت بـين فلما سمع الخليفة كالمها وفهم شكواها علم أنها مظلومة فـدخ
يديه أطرقت وهي باكية العين حزينة القلب، فقال: يا قوت القلوب أراك تنظلمين منـي وتنسـبينني إلـى الظلـم 
وتزعمين أني أسأت إلى من أحسن إلي فمن هو الذي حفظ حرمتي وانتهكت حرمتـه وسـتر حريمـي وسـبيت 

  م يقربني بفاحشة وحق نعمتك يا أمير المؤمنين.حريمه فقالت له: غانم بن أيوب فإنه ل
فقال الخليفة: ال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم يـا قـوت القلـوب تمنـي علـي فأنـا أبلغـك مـرادك: قالـت:  

تمنــين عليــك محبــوبي غــانم بــن أيــوب فلمــا ســمع كالمهــا قــال: أحضــره إن شــاء اهللا مكرمــًا فقالــت: يــا أميــر 
فقـال: إن أحضـرته وهبتـك هبـة كـريم ال يرجـع فـي عظائـه فقـال: يـا أميـر  ؟تهبنـي لـهالمؤمنين إن أحضـرته أ

فقال لها: افعلي مـا بـدا لـك، ففرحـت وخرجـت ومعهـا  ؟المؤمنين ائذن لي أن أدور عليه لعل اهللا يجمعني به
 ألف دينار فزارت المشايخ وتصدقت عنه وطلعت ثاني يوم إلى التجار وأعطت عريف السوق دراهم وقالت

لـــه: تصـــدق بهـــا علـــى الغربـــاء، ثـــم طلعـــت ثـــاني جمعـــة ومعهـــا ألـــف دينـــار ودخلـــت ســـوق الصـــاغة وســـوق 
الجواهرجية وطلبت عريف السوق فحضر فدفعت له ألف دينار وقالت له: تصـدق بهـا علـى الغربـاء فظهـر 

ريـب مـا إليها العريف وهو شيخ السوق وقال لها: هل لـك أن تـذهبي إلـى داري وتنظـري إلـى هـذا الشـاب الغ
وكان هو غانم بن أيوب المتيم المسلوب ولكن العريف ليس له به معرفة وكان يظـن أنـه  ؟أظرفه وما أكمله

رجـــل مســـكين مـــديون ســـلبت نعمتـــه أو عاشـــق فـــارق أحبتـــه، فلمـــا ســـمعت كالمـــه خفـــق قلبهـــا وتعلقـــت بـــه 
  أحشاؤها.

فأوصــلها إلــى الــدار التــي فيهــا فقالــت لــه: أرســل معــي مــن يوصــلني إلــى دارك فأرســل معهــا صــبيًا صــغيرًا، 
الغريب فشـكرته علـى ذلـك فلمـا دخلـت تلـك الـدار وسـلمت علـى زوجـة العريـف قامـت زوجـة العريـف وقبلـت 

فبكـت وقالـت: هـا هـو  ؟األرض بين يديها ألنها عرفتها فقالت لها قوت القلـوب: أيـن الضـعيف الـذي عنـدكم
إلى الفرش الذي هـو راقـد عليـه وتأملتـه فرأتـه كأنـه هـو  يا سيدتي إال أنه ابن ناس وعليه أثر النعمة فالتفتت

بذاتــه ولكنــه قــد تغيــر حالــه وزاد نحولــه ورق إلــى أن صــار كــالخالل وأنــبهم عليهــا أمــره فلــم تتحقــق أنــه هــو 
ولكن أخذتها الشفقة عليه فصارت تبكي وتقول: إن الغربـاء مسـاكين وٕان كـانوا أمـراء فـي بالدهـم ورتبـت لـه 

ثــم جلســت عنــد رأســه ســاعة وركبــت وطلعــت إلــى قصــرها وصــارت تطلــع فــي كــل ســوق  الشــراب واألدويــة،
ألجل التفتيش على غانم ثم أن العريف أتى بأمه وأخته فتنة ودخل بهمـا علـى قـوت القلـوب وقـال: يـا سـيدة 
المحســنات قــد دخــل مــدينتنا فــي هــذا اليــوم امــرأة وبنــت، وهمــا مــن وجــوه النــاس وعليهمــا أثــر النعمــة الئــح 

ما البستان ثيابًا من الشعر وكل واحدة معلقة في رقبتها مخالة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة، وها أنا لكنه
أتيــت بهمــا إليــك لتأويهمــا وتصــونيهما مــن ذل الســؤال ألنهمــا لســتا أهــًال لســؤال اللئــام وٕان شــاء اهللا نــدخل 

  بسببهما الجنة.



فأمرهما بالدخول فعند ذلـك دخلـت فتنـة وأمهـا علـى قـوت  ؟فقالت: واهللا يا سيدي لقد شوقتني إليهما واين هم
القلـــوب فلمـــا نظرتهمـــا قـــوت القلـــوب وهمـــا ذاتـــا جمـــال بكـــت عليهمـــا، وقالـــت: واهللا إنهمـــا أوالد نعمـــة ويلـــوح 
عليهمــا أثــر الغنــى، فقــال العريــف: يــا ســيدتي إننــا نحــب الفقــراء والمســاكين ألجــل الثــواب وهــؤالء ربمــا جــار 

وا نعمتهم وأخربوا ديارهم ثم إن المـرأتين بكيتـا بكـاء شـديدًا وتفكرتـا غـانم بـن أيـوب المتـيم عليهم الظلمة وسلب
المســلوب فــزاد نحيبهمــا فلمــا بكيتــا بكــت قــوت القلــوب لبكائهمــا ثــم إن أمــه قالــت: نســأل اهللا أن يجمعنــا بمــن 

لمرأة أم معشـوقها وأن نريده وهو ولدي غانم بن أيوب، فلما سمعت قوت القلوب هذا الكالم علمت أن هذه ا
األخــرى أختــه فبكــت هــي حتــى غشــي عليهــا، فلمــا أفاقــت أقبلــت عليهمــا وقالــت لهمــا: ال بــأس عليكمــا فهــذا 

  اليوم أو سعادتكما، وآخر شقاوتكما فال تحزنا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين 
د أن قـوت القلـوب قالـت لهمـا: ال تحزنـا، ثـم أمـرت العريـف أن يأخـذهما إلـى قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعي

بيتــه ويخلــي زوجتــه تــدخلهما الحمــام وتلبســهما ثيابــًا حســنة وتتوصــى بهمــا وتكرمهمــا غايــة اإلكــرام وأعطتــه 
جملة مـن المـال، وفـي ثـاني يـوم ركبـت قـوت القلـوب وذهبـت إلـى بيـت العريـف ودخلـت عنـد زوجتـه فقامـت 

بلــت يــديها وشــكرت إحســانها، ورأت أم غــانم وأختــه وقــد أدخلتهمــا زوجــة العريــف الحمــام ونزعــت مــا إليهــا وق
عليهمـــا مـــن الثيـــاب فظهـــرت عليهمـــا آثـــار النعمـــة فجلســـت تحادثهمـــا ســـاعة ثـــم ســـألت زوجـــة العريـــف عـــن 

ف وأم المريض الذي عندها فقالت: هو بحاله فقالـت: قومـوا بنـا نطـل عليـه ونعـود فقامـت هـي وزوجـة العريـ
  غانم وأخته ودخلن عليه وجلسن عنده.

فقال الخليفة: ال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم يـا قـوت القلـوب تمنـي علـي فأنـا أبلغـك مـرادك: قالـت:  
تمنــين عليــك محبــوبي غــانم بــن أيــوب فلمــا ســمع كالمهــا قــال: أحضــره إن شــاء اهللا مكرمــًا فقالــت: يــا أميــر 

فقـال: إن أحضـرته وهبتـك هبـة كـريم ال يرجـع فـي عظائـه فقـال: يـا أميـر  ؟ي لـهالمؤمنين إن أحضـرته أتهبنـ
فقال لها: افعلي مـا بـدا لـك، ففرحـت وخرجـت ومعهـا  ؟المؤمنين ائذن لي أن أدور عليه لعل اهللا يجمعني به

ألف دينار فزارت المشايخ وتصدقت عنه وطلعت ثاني يوم إلى التجار وأعطت عريف السوق دراهم وقالت 
تصـــدق بهـــا علـــى الغربـــاء، ثـــم طلعـــت ثـــاني جمعـــة ومعهـــا ألـــف دينـــار ودخلـــت ســـوق الصـــاغة وســـوق  لـــه:

الجواهرجية وطلبت عريف السوق فحضر فدفعت له ألف دينار وقالت له: تصـدق بهـا علـى الغربـاء فظهـر 
مـا إليها العريف وهو شيخ السوق وقال لها: هل لـك أن تـذهبي إلـى داري وتنظـري إلـى هـذا الشـاب الغريـب 

وكان هو غانم بن أيوب المتيم المسلوب ولكن العريف ليس له به معرفة وكان يظـن أنـه  ؟أظرفه وما أكمله
رجـــل مســـكين مـــديون ســـلبت نعمتـــه أو عاشـــق فـــارق أحبتـــه، فلمـــا ســـمعت كالمـــه خفـــق قلبهـــا وتعلقـــت بـــه 

  أحشاؤها.
لها إلــى الــدار التــي فيهــا فقالــت لــه: أرســل معــي مــن يوصــلني إلــى دارك فأرســل معهــا صــبيًا صــغيرًا، فأوصــ

الغريب فشـكرته علـى ذلـك فلمـا دخلـت تلـك الـدار وسـلمت علـى زوجـة العريـف قامـت زوجـة العريـف وقبلـت 



فبكـت وقالـت: هـا هـو  ؟األرض بين يديها ألنها عرفتها فقالت لها قوت القلـوب: أيـن الضـعيف الـذي عنـدكم
الفرش الذي هـو راقـد عليـه وتأملتـه فرأتـه كأنـه هـو  يا سيدتي إال أنه ابن ناس وعليه أثر النعمة فالتفتت إلى

بذاتــه ولكنــه قــد تغيــر حالــه وزاد نحولــه ورق إلــى أن صــار كــالخالل وأنــبهم عليهــا أمــره فلــم تتحقــق أنــه هــو 
ولكن أخذتها الشفقة عليه فصارت تبكي وتقول: إن الغربـاء مسـاكين وٕان كـانوا أمـراء فـي بالدهـم ورتبـت لـه 

جلســت عنــد رأســه ســاعة وركبــت وطلعــت إلــى قصــرها وصــارت تطلــع فــي كــل ســوق الشــراب واألدويــة، ثــم 
ألجل التفتيش على غانم ثم أن العريف أتى بأمه وأخته فتنة ودخل بهمـا علـى قـوت القلـوب وقـال: يـا سـيدة 
المحســنات قــد دخــل مــدينتنا فــي هــذا اليــوم امــرأة وبنــت، وهمــا مــن وجــوه النــاس وعليهمــا أثــر النعمــة الئــح 

بستان ثيابًا من الشعر وكل واحدة معلقة في رقبتها مخالة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة، وها أنا لكنهما ال
أتيــت بهمــا إليــك لتأويهمــا وتصــونيهما مــن ذل الســؤال ألنهمــا لســتا أهــًال لســؤال اللئــام وٕان شــاء اهللا نــدخل 

  بسببهما الجنة.
رهما بالدخول فعند ذلـك دخلـت فتنـة وأمهـا علـى قـوت فأم ؟فقالت: واهللا يا سيدي لقد شوقتني إليهما واين هم

القلـــوب فلمـــا نظرتهمـــا قـــوت القلـــوب وهمـــا ذاتـــا جمـــال بكـــت عليهمـــا، وقالـــت: واهللا إنهمـــا أوالد نعمـــة ويلـــوح 
عليهمــا أثــر الغنــى، فقــال العريــف: يــا ســيدتي إننــا نحــب الفقــراء والمســاكين ألجــل الثــواب وهــؤالء ربمــا جــار 

عمتهم وأخربوا ديارهم ثم إن المـرأتين بكيتـا بكـاء شـديدًا وتفكرتـا غـانم بـن أيـوب المتـيم عليهم الظلمة وسلبوا ن
المســلوب فــزاد نحيبهمــا فلمــا بكيتــا بكــت قــوت القلــوب لبكائهمــا ثــم إن أمــه قالــت: نســأل اهللا أن يجمعنــا بمــن 

ة أم معشـوقها وأن نريده وهو ولدي غانم بن أيوب، فلما سمعت قوت القلوب هذا الكالم علمت أن هذه المرأ
األخــرى أختــه فبكــت هــي حتــى غشــي عليهــا، فلمــا أفاقــت أقبلــت عليهمــا وقالــت لهمــا: ال بــأس عليكمــا فهــذا 

  اليوم أو سعادتكما، وآخر شقاوتكما فال تحزنا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين 
قـوت القلـوب قالـت لهمـا: ال تحزنـا، ثـم أمـرت العريـف أن يأخـذهما إلـى  قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن

بيتــه ويخلــي زوجتــه تــدخلهما الحمــام وتلبســهما ثيابــًا حســنة وتتوصــى بهمــا وتكرمهمــا غايــة اإلكــرام وأعطتــه 
جملة مـن المـال، وفـي ثـاني يـوم ركبـت قـوت القلـوب وذهبـت إلـى بيـت العريـف ودخلـت عنـد زوجتـه فقامـت 

يــديها وشــكرت إحســانها، ورأت أم غــانم وأختــه وقــد أدخلتهمــا زوجــة العريــف الحمــام ونزعــت مــا إليهــا وقبلــت 
عليهمـــا مـــن الثيـــاب فظهـــرت عليهمـــا آثـــار النعمـــة فجلســـت تحادثهمـــا ســـاعة ثـــم ســـألت زوجـــة العريـــف عـــن 
م المريض الذي عندها فقالت: هو بحاله فقالـت: قومـوا بنـا نطـل عليـه ونعـود فقامـت هـي وزوجـة العريـف وأ

  غانم وأخته ودخلن عليه وجلسن عنده.
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن غانم بن أيوب لما أعجب الخليفة فصـاحته ونظمـه وعذوبـة منطقـه قـال  

لــه: ادن منــي فــدنا منــه ثــم قــال لــه: اشــرح لــي قصــتك وأطلعنــي علــى حقيقــة خبــرك فقعــد وحــدث الخليفــة بمــا 
علم الخليفة أنه صادق خلع عليه وقربه إليـه وقـال: أبـري ذمتـي فـأبرأ جرى له من المبتدأ إلى المنتهى، فلما 



ذمته وقال له: يا أمير المؤمنين إن العبد وما ملكت يداه لسيده ففرح الخليفة بذلك ثم أمر أن يفرد له قصـر 
لحسـن ورتب له من الجوامك والجرايـات شـيئًا كثيـرًا فنقـل أمـه وأختـه إليـه وسـمع الخليفـة بـأن أختـه فتنـة فـي ا

فخطبهـــا منـــه وقـــال لـــه غـــانم: إنهـــا جاريتـــك وأنـــا مملوكـــك فشـــكره وأعطـــاه مائـــة ألـــف دينـــار وأتـــى بالقاضـــي 
والشهود وكتبوا الكتاب ودخل هو وغانم في نهار واحد فدخل الخليفة على فتنـة وغـانم بـن أيـوب علـى قـوت 

ه إلــى آخــره وأن يــدون فــي القلــوب فلمــا أصــبح الصــباح أمــر الخليفــة أن يــؤرخ جميــع مــا جــرى لغــانم مــن أولــ
السجالت ألجل أن يطلع عليه من يأتي بعده فيتعجب من تصرفات األقدار ويفوض األمر إلى خالق الليـل 
والنهـــار ولـــيس هـــذا بأعجـــب مـــن حكايـــة عمـــر النعمـــان وولـــده ضـــوء المكـــان ومـــا جـــرى لهـــم مـــن العجائـــب 

    ؟والغرائب. قال الملك: وما حكايتهم
 

  وولديه شركان وضوء المكان  نحكاية الملك عمر النعما
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان بمدينة دمشق قبل خالفة عبد الملك بن مروان ملك يقال لـه: عمـر 
النعمان وكان من الجبابرة الكبار وقد قهر الملوك األكاسرة والقياصـرة وكـان ال يصـطلى لـه بنـار وال يجاريـه 

ريـه لهيـب النـار وكـان قـد ملـك جميـع األقطـار ونفـذ حكمـه فـي أحد في مضـمار وٕاذا غضـب يخـرج مـن منخ
سائر القرى واألمصار وأطاع له جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى البالد ودخل فـي حكمـه المشـرق 
والمغرب وما بينهما من الهنـد والسـند والصـين والـيمن والحجـاز والسـودان والشـام والـروم وديـار بكـر وجزائـر 

رض مــن مشــاهير األنهــار كســيحون وحجيجــون والنيــل والفــرات وأرســل رســله إلــى أقصــى البحـار ومــا فــي األ
الــبالد ليــأتوا بحقيقــة األخبــار فرجعــوا وأخبــروه بــأن ســائر النــاس أذعنــت لطاعتــه وجميــع الجبــابرة خضــعت 

هـدايا لهيبته وقد عمهم بالفضل واالمتنان وأشاع بينهم العدل واألمان ألنـه كـان عظـيم الشـأن وحملـت إليـه ال
  من الكل فكان واجبي إليه خراج األرض في طولها وعرضها.

وكان له ولد وقد سماه شركان ألنه نشأ آفة من آفات الزمـان وقهـر الشـجعان وأبـاد األقـران فأحبـه والـده حبـًا 
شديدًا ما عليه من مزيد وأوصى لـه بالملـك مـن بعـده. ثـم إن شـركان هـذا حـين بلـغ مبلـغ الرجـال وصـار لـه 

ر عشرون سنة أطاع لـه جميـع العبـاد لمـا بـه مـن شـدة البـأس والعنـاد وكـان والـده عمـر النعمـان لـه من العم
اربع نساء بالكتاب والسنة لكنه لم يرزق منهن بغير شركان وهو من إحداهن والباقيات عـواقر لـم يـرزق مـن 

لقبطيـة وتلـك السـراري واحدة منهن بولد ومع ذلك كله كان لـه ثالثمائـة وسـتون سـرية علـى عـدد أيـام السـنة ا
من سائرا ألجناس وكان قد بنـى لكـل واحـدة مـنهن مقصـورة وكانـت المقاصـير مـن داخـل القصـر، فإنـه بنـى 
اثنــي عشــر قصــرًا علــى عــدد شــهور الســنة وجعــل فــي كــل قصــر ثالثــين مقصــورة فكانــت جملــة المقاصــير 

سرية منهن ليلة يبيتهـا عنـدها  ثالثمائة وستون مقصورة وأسكن تلك الجواري في هذه المقاصير وفرض لكل
وال يأتيها إال بعد سنة كاملة، فأقام على ذلك مدة مـن الـزمن، ثـم إن ولـده شـركان اشـتهر فـي سـائر األنحـاء 
ففــرح بــه والــده وازداد قــوة فطغــى وتجبــر وفــتح الحصــون والــبالد واتفــق بــاألمر المقــدر أن جاريــة مــن جــواري 

ملـك بـذلك ففـرح فرحـًا شـديدًا وقـال: لعـل ذريتـي ونسـلي تكـون كلهـا النعمان قد حملت واشتهر حملها وعلـم ال



ذكورًا فأرخ يـوم حملهـا وصـار يحسـن إليهـا فعلـم شـركان بـذلك فـاغتمم وعظـم األمـر وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والستين 

ارية أبيه قـد حملـت اغـتم وعظـم عليـه ذلـك وقـال: قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شركان لما علم أن ج 
قــد جــاءني مــن ينــازعني فــي المملكــة فأضــمر ف نفســه أن هــذه الجاريــة إن ولــدت ذكــر أقتلــه وكــتم ذلــك فــي 
نفسه، هذا ما كان مـن أمـر شـركان. وأمـا مـا كـان مـن أمـر الجاريـة فإنهـا كانـت روميـة وكـان قـد بعثهـا إليـه 

رســـل معهـــا تحفـــًا كثيـــرة وكـــان اســـمها صـــفية وكانـــت أحســـن الجـــواري هديـــة ملـــك الـــروم صـــاحب قيســـارية وأ
وأجملهن وجهًا وأصونهن عرضًا وكانت ذات عقل وافر وجمال باهر وكانت تخـدم الملـك ليلـة مبيتـه عنـدها 
وتقول له: أيها الملك كنت أشتهي من إله السماء أن يرزقك مني ولد ذكرًا حتى أحسن تربيته لك وأبالغ فـي 

ه فيفـرح الملـك ويعجبـه ذلـك الكـالم. فمـا زالـت كـذلك حتـى كملـت أشـهرها فجلسـت علـى كرسـي أدبه وصـيانت
الطلــق وكانــت علــى صــالح تحســن العبــادة فتصــلي وتــدعو اهللا أن يرزقهــا بولــد صــالح ويســهل عليهــا والدتــه 

لك ولـده فتقبل اهللا منها دعاءها وكان الملك قد وكل بها خادمًا يخبـره بمـا تضـعه هـل هـو ذكـر أو أنثـى وكـذ
شركان كان أرسل من يعرفه بذلك، فلما وضعت صفية ذلك المولـود تأملتـه القوابـل فوجدنـه بنتـًا بوجـه أبهـى 
من القمر، فأعلمن الحاضرين بذلك فرجع رسول الملك وأخبره بذلك وكذلك رسول شـركان أخبـره بـذلك ففـرح 

  فرحًا شديدًا.
سـاعة فـإني أحـس بـأن أحشـائي فيهـا شـيء آخـر، ثـم  فلما انصرف الخدام قالت صفية للقوابـل: أمهلـوا علـي

تأوهت وجاءهـا الطلـق ثانيـًا وسـهل اهللا عليهـا فوضـعت مولـودًا ثانيـًا فنظـرت إليـه القوابـل فوجدتـه ذكـرًا يشـبه 
البــدر بجبــين أزهــر وخــد أحمــر مــورد ففرحــت بــه الجاريــة والخــدام والحشــم وكــل مــن حضــر ورمــت صــفية 

القصــر فســمع بقيــة الجــواري بــذلك فحســدنها. وبلــغ عمــر النعمــان الخبــر  الخــالص وقــد أطلقــوا الزغاريــد فــي
ففرح واستبشر وقام ودخل عليها وقبل رأسها ونظر إلى المولود ثم انحنـى وقبلـه وضـربت الجـواري بالـدفوف 
ولعبت باآلالت وأمر الملك أن يسموا المولود ضوء المكان وأخته نزهة الزمان فـامتثلوا أمـره وأجـابوه بالسـمع 
والطاعــة، ورتــب لهــم مــن يخــدمهم مــن المراضــع والخــدم والحشــم ورتــب لهــم الرواتــب مــن الســكر واألشــربة 
واألدهان وغير ذلك مما يكل عـن وصـفه اللسـان. وسـمع أهـل دمشـق وأقبـل األمـراء والـوزراء وأربـاب الدولـة 

ى ذلك وخلـع علـيهم وزاد وهنئوا الملك عمر النعمان بولده ضوء المكان وبنته نزهة الزمان فشكرهم الملك عل
إكــرامهم مــن األنعــام وأحســن إلــى الحاضــرين مــن الخــاص والعــام، ومــا زال علــى تلــك الحالــة إلــى أن مضــت 
أربعـــة أعـــوام وهـــو فـــي كـــل يـــوم يســـأل عـــن صـــفية وأوالدهـــا، وبعـــد األربعـــة أعـــوام أمـــر أن ينقـــل غليهـــا مـــن 

وحســـن أدبهمـــا، كـــل هـــذا وابـــن الملـــك  المصـــاغ والحلـــي والحمـــل واألمـــوال شـــيء كثيـــر وأوصـــاهم بتربيتهمـــا
شركان ال يعلم أن والده عمر النعمان رزق ولدًا ذكرًا ولم يعلم أنه رزق سوى نزهة الزمان وأخفوا عليـه خبـر 

  ضوء المكان إلى أن مضت أيام وأعوام وهو مشغول بمقارعة الشجعان ومبارزة الفرسان.



عليه الحجاب وقبلوا األرض بين يديه وقالوا: أيها الملـك فبينما عمر النعمان جالس يومًا من األيام إذ دخل 
قد وصلت إلينا رسل من ملك الروم صاحب القسطنطينية العظمى وٕانهم يريدون الدخول عليك والتمثل بين 
يديك فإن أذن لهم الملك بذلك ندخلهم وٕاال فال مرد ألمره فعند ذلك أمر لهـم بالـدخول فلمـا دخلـوا عليـه مـال 

علــيهم وســألهم عــن حــالهم ومــا ســبب إقبــالهم فقبلــوا األرض بــين يديــه وقــالوا: أيهــا الملــك الجليــل إلــيهم وأقبــل 
صــــاحب البــــاع الطويــــل اعلــــم أن الــــذي أرســــلنا إليــــك الملــــك أفريــــدون صــــاحب الــــبالد اليونانيــــة والعســــاكر 

حب قيسـارية النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعلمك أنه اليوم في حرب شديد مـع جبـار عنيـد هـو صـا
والسبب في ذلك أن بعض ملوك العرب اتفق أنـه وجـد فـي بعـض الفتوحـات كنـزًا مـن قـديم الزمـان فـي عهـد 
اإلســكندر فنقــل منــه أمــواًال ال تعــد وال تحصــى، ومــن جملــة مــا وجــد فيــه ثــالث خــرزات مــدورات علــى قــدر 

لـــه نظيـــر وكـــل خـــرزة  بـــيض النعـــام، وتلـــك الخـــرزات مـــن أغلـــى الجـــواهر األبـــيض الخـــالص الـــذي ال يوجـــد
منقــوش عليهــا بــالقلم اليونــاني أمــور مــن األســرار ولهــن منــافع وخــواص كثيــرة ومــن خواصــهن أن كــل مولــود 

  علقت عليه خرزة منهن لم يصبه ألم ما دامت الخرزة معلقة عليه وال يحمي وال يسخن.
يــدون هديــة مــن التحــف فلمــا وضــع يــده عليهــا ووقــع بهــا وعــرف مــا فيهــا مــن األســرار أرســل إلــى الملــك أفر  

والمــال ومــن جملتهــا الــثالث خــرزات وجهــز مــركبين واحــد فيــه مــال واآلخــر فيــه رجــال يحفظــون تلــك الهــدايا 
ممن يتعرض لها في البحر، وكان يعرف من نفسه أنه ال أحد يقرر أن يتعـدى عليـه لكونـه ملـك العـرب وال 

مراكبـه مملكـة القسـطنطينية وهـي متوجهـة غليـه سيما وطريق المراكب التي فيها الهدايا في البحر الـذي فـي 
ولــيس فــي ســواحل ذلــك البحــر إال رعايــاه، فلمــا جهــز المــركبين ســافر إلــى أن قربــا مــن بالدنــا فخــرج عليهمــا 
بعض قطاع الطرق من تلك األرض وفيهم عساكر من عند صاحب قيسارية فأخذوا جميع ما في المـركبين 

خـرزات وقتلـوا الرجـال فبلـغ ذلـك ملكنـا فأرسـل إلـيهم عسـكرًا فهزمـوه، من التحـف واألمـوال والـذخائر والـثالث 
  فأرسل إليهم عسكرًا أقوى من األول فهزموه أيضًا.

فعنــذ ذلــك اغتــاظ الملــك وأقســم أنــه ال يخــرج إلــيهم إال بنفســه فــي جميــع عســكره وأنــه ال يرجــع عــنهم حتــى 
كــًا والمــراد مــن صــاحب القــوة والســلطان يخــرب قيســارية ويتــرك أرضــها وجميــع الــبالد التــي يحكــم عليهــا مل

الملــك عمــر النعمــان أن يمــدنا بعســكر مــن عنــده حتــى يصــير الفجــر وقــد أرســل إليــك ملكنــا معنــا شــيئًا مــن 
أنواع الهدايا ويرجو من إنعامك قبولها والتفضل عليه باإلنجاز، ثم أن الرسـل قبلـوا األرض بـين يـدي الملـك 

  عمر النعمان.
  فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح 

 

  في الليلة الثانية والستين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن رسل ملك القسطنطينية قبلوا األرض بـين يـدي الملـك عمـر النعمـان بعـد 
أن حكوا له ثم أعلموه بالهدية وكانـت الهديـة خمسـين جاريـة مـن خـواص بـالد الـروم وخمسـين مملوكـًا عليـه 

بمناطق من الذهب والفضة وكل مملوك في أذنه حلقة من الـذهب فيهـا لؤلـؤة تسـاوي ألـف  أقبية من الديباج



مثقال من الـذهب والجـواري كـذلك وعلـيهم مـن القمـاش مـا يسـاوي مـاًال جـزيًال، فلمـا رآهـم الملـك قـبلهم وفـرح 
خًا كبيـرًا يقـال بهم وأمر بإكرام الرسل وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يغفل فنهض من بينهم وزير وكـان شـي

له: دندان فقبل األرض بين يدي الملك عمر النعمان وقال: أيها الملك ما في األمر أحسـن مـن أنـك تجهـز 
عسكرًا جرارًا وتجعل قائدهم ولدك شركان ونحن بين يديه غلمان هذا الرأي أحسبن لـوجهين: األول أن ملـك 

لثــاني أن لعــدو ال يجســر علــى بالدنــا فــإذا منــع الــروم قــد اســتجار بــك وأرســل إليــك هديــة فقبلتهــا، والوجــه ا
عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوه ينسب هذا األمر إليك ويشيع ذلـك فـي سـائر األقطـار والـبالد، وال سـيما 

  إذا وصل الخبر إلى جزائر البحر وسمع بذلك أهل المغرب فإنهم يحملون إليك الهدايا والتحف واألموال.
وزيــره دنــدان أعجبــه واستصــوبه وخلــع عليــه وقــال لــه: مثلــك مــن تستشــيره  فلمــا ســمع لملــك هــذا الكــالم مــن

الملوك ينبغي أن تكون أنت في مقدم العسكر وولدي شركان فـي سـاقة العسـكر ثـم إن الملـك أمـر بإحضـار 
ولــده فلمــا حضــر قــص عليــه القصــة وأخبــره بمــا قالــه الرســل وبمــا قالــه الــوزير دنــدان وأوصــاه بأخــذ األهبــة 

سفر وأنه ال يخالف الوزير دندان فيمـا يشـور بـه عليـه وأمـره أن ينتخـب مـن عسـكره عشـرة آالف والتجهيز لل
فارس كاملين العدة صابرين على الشدة فامتثل شركان مـا قالـه والـده عمـر النعمـان وقـام فـي الوقـت واختـار 

لهـم: قـد أمهلـتكم من عسكره عشرة آالف فارس ثم دخل قصـره وأخـرج مـاًال جـزيًال وأنفـق علـيهم المـال وقـال 
ثالثة أيام فقبلوا االرض بين يديه مطيعين ألمره، ثم خرجوا من عنده وأخذوا مـن األهبـة وٕاصـالح الشـأن ثـم 
إن شركان دخل خزائن السالح وأخذ ما يحتاج إليه من العدد والسـالح، دخـل اإلصـطبل واختـار منـه الخيـل 

خرجــت العســاكر إلــى ظــاهر المدينــة وخــرج الملــك  المســالمة وأخــذ غيــر ذلــك وبعــد ذلــك أقــاموا ثالثــة أيــام ثــم
عمر النعمان لوداع ولده شركان فقبل األرض بين يديه وأهدى له سبع خزائن من المـال وأقبـل علـى الـوزير 
دندان وأوصاه بعسكر ولـده شـركان فقبـل األرض بـين يديـه وأجابـه بالسـمع والطاعـة وأقبـل الملـك علـى ولـده 

دندان في سائر األمور، فقبل ذلك ورجع والده إلـى أن دخـل المدينـة، ثـم إن  شركان وأوصاه بمشاورة الوزير
شــركان أمــر كبــار العســكر بعرضــهم عليــه وكانــت عــدتهم عشــرة آالف فــارس غيــر مــا يتــبعهم ثــم إن القــوم 
حملوا ودقت الطبول وصاح النفير وانتشرت األعالم تخفق على رؤوسهم ولـم يزالـوا سـائرين والرسـل تقـدمهم 

  ولى النهار وأقبل الليل، فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة. إلى أن
فلمــا اصــبح الصــباح ركبــوا وســاروا ولــم يزالــوا ســائرين، والرســل يــدلونهم علــى الطريــق مــدة عشــرين يومــًا ثــم  

أشرفوا في اليوم الحادي والعشرين على واد واسع الجهات كثير األشجار والنبات، وكـان وصـولهم إلـى ذات 
لــيًال فــأمرهم شــركان بــالنزول واإلقامــة فيــه ثالثــة أيــام فنــزل العســاكر وضــربوا الخيــام وافتــرق العســكر  الــوادي

يمينًا وشماًال ونزل الوزير دندان وصحبته رسل أفريدون، صاحب القسطنطينية، في وسـط ذلـك الـوادي وأمـا 
عهم وتفرقوا في جوانـب الملك شركان فإنه كان في وقت وصول العسكر، وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا جمي

الوادي ثم إنه أرخى عنان جواده وأراد أن يكشف ذلك الوادي، ويتولى الحرس بنفسه ألجل وصية والـده إيـاه 
فإنهم في أول بالد الروم وأرض العدو فسار وحده بعد أن أمر مماليكه وخواصه بالنزول عند الوزير دنـدان 



الوادي، إلى أن مضـى مـن الليـل ربعـه فتعـب وغلـب عليـه  ثم إنه لم يزل سائرًا على ظهر جواده في جوانب
  النوم فصار ال يقدر أن يركض الجواد وكان له عادة أنه ينام على ظهر جواده.

فلما هجم عليه النوم نام ولم يزل الجواد سائرًا به إلى نصف الليل فدخل به في بعـض الغابـات وكانـت تلـك 
ـــه شـــركان حتـــى ـــم ينتب ـــرة األشـــجار فل ـــين  الغابـــة كثي دق الجـــواد بحـــافره فـــي األرض فاســـتيقظ فوجـــد نفســـه ب

األشجار، وقـد طلـع عليـه القمـر وأضـاء فـي الخـافقين فانـدهش شـركان لمـا رأى نفسـه فـي ذلـك المكـان وقـال 
كلمة ال يخجل قائلها وهـي: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا، فبينمـا هـو كـذلك خـائف منـا لوحـوش متحيـر ال يـدري 

قمر أشرف على مرج كأنـه مـن مـروج الجنـة سـمع كالمـًا مليحـًا وصـوتًا عليـًا وضـحكًا أين يتوجه فلما رأى ال
يسـبي عقــول الرجــال فنــزل الملــك شــركان عــن جــواده فــي األســحار ومشــى حتــى أشــرف علــى نهــر فــرأى فيــه 
الماء يجري وسمع كالم امـرأة تـتكلم بالعربيـة وهـي تقـول: وحـق المسـيح إن هـذا مـنكن غيـر ملـيح ولكـن كـل 

لمــت بكلمــة صــرعتها وكتفتهــا بزنارهــا كــل هــذا وشــركان يمشــي إلــى جهــة الصــوت حتــى انتهــى إلــى مــن تك
طرف المكان ثم نظـر فـإذا بنهـر مسـرح وطيـور تمـرح وغـزالن تسـنح ووحـوش ترتـع والطيـور بلغاتهـا لمعـاني 

 الحظ تنشرح وذلك المكان مزركش بأنواع النبات، فقال: 

 .اء من فوقها يجري بـإرسـالوالم  ماتحسن األرض إال عند زهرتـهـا

 .معطى العطايا ومعطي كل منفضال  صنعا االله العظيم الشأن مـقـتـدرا

فنظر شركان إلى ذكل المكان فرأى فيه ديرًا، ومن داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء القمـر وفـي 
جـوار كـأنهن األقمـار وعلـيهن وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلـك الريـاض وهنـاك امـرأة بـين يـديها عشـر 

  من أنواع الحلي والحلل ما يدهش األبصار وكلهن أبكار بديعات كما قيل فيهن هذه األبيات: 
 من البيض العـوال  يشرق المرج بما فيه

 من بديعات الخالل  زاد حسنًا وجـمـاالً 

 ذات غـنـج ودالل  كل هيفاء قـوامـا

 يكاعناقيد الـدوالـ  راخيات الشـعـور

 راميات بالـنـبـال  فاتـنـات بـعـيون

 لصناديد الـرجـال  مائسـات قـاتـالت

فنظر شركان إلى هؤالء العشر جوار فوجد بينهن جارية كأنه البدر عند تمامه بحاجـب مرجـرج وخبيـر أبلـج 
  وطرف أهدب وصدغ معقرب فأنشد: 

 وقدها مخجل للسـمـهـريات  تزهو علي بألحـاظ بـديعـات

  فيها منا لظرف أنواع المالحات  لينـا وخـداهـا مـوردةتبدو إ

 المسرات ليل يلوح على صبح  كأن طرتها في نور طلعتـهـا



فسمعها شركان وهي تقول للجواري: تقدموا حتى أصارعكم قبل أن يغيب القمر ويأتي الصباح فصارت كـل 
تـزل تصـارعهن وتصـرعهن حتـى صـرعت  واحدة منهن تتقـدم إليهـا فتصـرعها فـي الحـال وتكتفهـا بزنارهـا فلـم

الجميع ثم التفتت إليها جارية عجوز كانت بين يـديها وقالـت لهـا وهـي كالمغضـبة عليهـا: يـا فـاجرة أتفـرحين 
بصرعك للجواري فها أنا عجوز وقد صرعتهن أربعين مرة فكيف تعجبين ينفسك ولكن إن كان لك قوة على 

عتي أقوم لك وأجعل رأسك بين رجليك فتبسمت الجاريـة مصارعتي فصارعيني فإن أردت ذلك وقمت لمصار 
ـــًا وقامـــت إليهـــا وقالـــت لهـــا: يـــا ســـيدتي ذات الـــدواهي بحـــق المســـيح  ظـــاهرًا وقـــد امـــتألت غيظـــًا منهـــا باطن

قالــت لهــا: بــل اصــارعك حقيقــة وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن  ؟أتصــارعينني حقيقــة أو تمــزحين معــي
  الكالم المباح.

  لثة والستين وفي الليلة الثا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا قالــت لهــا: أصــارعك حقيقــة قالــت لهــا: قــومي للصــراع إن  

كان لك قوة، فلما سمعت العجـوز منهـا اغتاظـت غيظـًا شـديدًا وقـام شـعر بـدنها كأنـه شـعر قنفـذ وقامـت لهـا 
عريانة يا فاجرة، ثم إن العجـوز أخـذت منـديل الجارية فقالت لها العجوز: وحق المسيح ال أصارعك إال وأنا 

حرير بعد أن فكـت لباسـها وأدخلـت يـديها تحـت ثيابهـا ونزعتهـا مـن فـوق جسـدها ولمـت المنـديل وشـدته فـي 
وسطها فصارت كأنها عفرية معطاء أو حية رقطـاء ثـم انحنـت علـى الجاريـة وقالـت لهـا: افعلـي كفعلـي كـل 

صـار يتأمـل فـي تشـويه صـورة العجـوز ويضـحك، ثـم إن العجـوز  هذا وشـركان ينظـر إليهمـا، ثـم إن شـركان
لمــا فعلــت ذلــك قامــت الجاريــة علــى مهــل وأخــذت فوطــة يمانيــة، وتنتهــا مــرتين وشــمرت ســراويلها فبــان لهــا 
ســاقان مــن المرمــر، وفوقهمــا كثيــب مــن البلــور نــاعم مربــرب، وبطــن يفــوح المســك مــن أعكانــه كأنــه مصــفح 

دان كفحلـي رمـان ثـم انحنـت عليهـا العجـوز وتماسـكا ببعضـهما فرفـع شـركان بشقائق النعمان وصدر فيـه نهـ
رأسه إلى السماء ودعا اهللا أن الجارية تغلب العجوز، فدخلت الجارية تحـت العجـوز ووضـعت يـدها الشـمال 
فـــي شـــفتها ويـــدها اليمـــين فـــي رقبتهـــا مـــع حلقهـــا ورفعتهـــا علـــى يـــديها فانفلتـــت العجـــوز مـــن يـــديها، وارادت 

وقعـت علـى ظهرهـا فارتفعـت رجالهـا إلـى فـوق فبانـت شـعرتها فـي القمـر، ثـم ضـرطت ضـرطتين الخالص ف
عفرت إحداهما في األرض ودخنت األخرى في السماء، فضحك شركان منهما حتى وقـع علـى األرض، ثـم 
قــام وســل حســامه والتفــت يمينــًا وشــماًال فلــم يــر أحــدًا غيــر العجــوز مرميــة علــى ظهرهــا فقــال فــي نفســه: مــا 

  ب من سماك ذات الدواهي ثم تقرب منهما ليسمع ما يجري بينهما.كذ
فأقبلــت الجاريــة ورمــت علــى العجــوز مــالءة مــن حريــر رفيعــة وألبســتها ثيابهــا واعتــذرت إليهــا وقالــت لهــا: يــا 
ســيدتي ذات الـــداواهي مــا أردت إال صـــرعك ألجــل جميـــع مــا حصـــل لــك ولكـــن أنــت انفلـــت مــن بـــين يـــدي 

ة، فلما ترد عليها جوابًا وقامت تمشي من خجلها ولم تزل ماشـية إلـى أن غابـت عـن فالحمد هللا على السالم
البصر وصارت الجواري مكتفات مرميات، والجارية واقفة وحدها فقال شركان في نفسـه لكـل رزق سـبب مـا 
ي غلب علي النوم وسار بي الجواد إلى هذا المكـان إال لبختـي فلعـل هـذه الجاريـة ومـا معهـا يكـون غنيمـة لـ

ثم ركب جواده ولكزه ففر به كالسهم إذا فر من القوس وبيده حسامه، مجرد مـن غالفـه ثـم صـاح: اهللا أكبـر 



فلما رأتـه الجاريـة نهضـت قائمـة، وقالـت: اذهـب إلـى أصـحابك قبـل الصـباح لـئال يأتيـك البطارقـة فيأخـذونك 
سان فتحير شركان في نفسه وقـال على أسنة الرماح وأنت ما فيك قوة لدفع النسوان فكيف تدافع الرجال الفر 

 ؟لها: وقد ولت عنه معرضة لقصد الدير: يا سيدتي أتذهبين وتتركين المتيم الغريب المسكين الكسير القلـب
فقـال: كيـف أطـأ أرضـك واتحلـى  ؟فالتفتت إليه وهـي تضـحك، ثـم قالـت لـه: مـا حاجتـك فـإني أجيـب دعوتـك

فقالـت: ال يـأبى الكرامـة إال لئـيم  ؟ن بعـض خـدامكبحالوة لطفك وأرجـع بـال أكـل مـن طعامـك وقـد صـرت مـ
  تفضل باسم اهللا على الرأس والعين واركب جوادك وسر على جانب النهر مقابلي، فأنت في ضيافتي.

ففــرح شــركان وبــادر إلــى جــواده وركــب ومــا زال ماشــيًا مقابلهــا وهــي ســائرة قبالتــه إلــى أن وصــل إلــى جســر  
سالسل من البوالد وعليهـا أقفـال فـي كالليـب فنظـر شـركان إلـى ذلـك معمول بأخشاب من الجوز وفيه بكر ب

الجسر وٕاذا بالجواري الالتي كن معها في المصـارعة قائمـات ينظـرن إليهـا فلمـا أقبلـت علـيهن كلمـت جاريـة 
مــنهن بلســان الروميــة وقالــت لهــا: قــومي غليــه وأمســكي عنــان جــواده ثــم ســيري بــه إلــى الــدير فســار شــركان 

أن عــدي الجســر وقــد انــدهش عقلــه ممــا رأى، وقــال فــي نفســه: يــا ليــت الــوزير دنــدان كــان  وهــي قدامــه إلــى
معــي فــي هــذا المكــان وتنظــر عينــاه إلــى تلــك الجــواري الحســان، ثــم التفــت إلــى تلــك الجاريــة وقــال لهــاك يــا 
د بديعة الجمال قد صار لي عليك اآلن حرمتان حرمة الصحبة وحرمة سيري إلى منزلك وقبول ضيافتك وقـ

صرت تحت حكمك وفي عهدك فلـو أنـك تنعمـين علـي بالمسـير إلـى بـالد اإلسـالم وتتفـرجين علـى كـل أسـد 
ضرغام وتعرفين من أنا فلما سمعت كالمه اغتاظت منه وقالت لـه: وحـق المسـيح لقـد كنـت عنـدي ذا عقـل 

بهــا إلــى  ورأي ولكنــي اطلعــت اآلن علــى مــا فــي قلبــك مــن الفســاد وكيــف يجــوز لــك أن تــتكلم بكلمــة تنســب
وأنــا أعلــم متــى حصــلت عنــد ملككــم عمــر النعمــان ال أخلــص منــه ألنــه مــا فــي  ؟الخــداع كيــف أصــنع هــذا

قصــوره مثلــي ولــو كــان صــاحب بغــداد وخراســان، وبنــى لــه اثنــي عشــر قصــرًا فــي كــل قصــر ثالثمائــة وســت 
اعتقـادكم أنـه  وستون جارية على عدد أيام السنة والقصور عدد أشـهر السـنة وحصـلت عنـده مـا تركنـي ألن

وأمـا  ؟يحل لكم التمتع بمثلي كما في كتبكم حيث قيـل فيهـا أو مـا ملكـت أيمـانكم فكيـف تكلمنـي بهـذا الكـالم
قولك: وتتفرجين على شجعان المسلمين فوحق المسيح إنك قلت قوًال غيـر صـحيح فـإني رأيـت عسـكركم لمـا 

تربيتكم تربية ملوك وٕانما رأيـتكم طوائـف مجتمعـة  استقبلتم أرضنا وبالدنا في هذين اليومين فلما أقبلتم لم أر
وأما قولك: تعرفين من أنا فأنا ال أصنع معك جميًال ألجل إجاللك وٕانمـا افعـل ذلـك ألجـل الفخـر ومثلـك مـا 
يقــول لمثلــي ذلــك ولــو كنــت شــركان بــن الملــك عمــر النعمــان الــذي ظهــر فــي هــذا المكــان فقــال شــركان فــي 

ر وعرفـت عـدتهم وأنهـم عشـرة آالف فـارس وعرفـت أن والـدي أرسـلهم معـي نفسه: لعلهـا عرفـت قـدوم العسـك
ــا ســيدتي أقســمت عليــك بمــن تعتقــدين مــن دينــك أن تحــدثيني  لنصــرة ملــك القســطنطينية ثــم قــال شــركان: ي
بسبب ذلك حتى يظهر لي الصدق مـن الكـذب ومـن يكـون عليـه وبـال ذلـك فقالـت لـه: وحـق دينـي لـوال أنـي 

مـــن بنـــات الـــروم لكنـــت خـــاطرت بنفســـي وبـــارزت العشـــرة آالف فـــارس وقتلـــت خفـــت أن يشـــيع خبـــري أنـــي 
مقــدمهم الــوزير دنــدان وظفــرت بفارســهم شــركان ومــا كــان علــي مــن ذلــك عــار ولكنــي قــرأت الكتــب وتعلمــت 
األدب من كـالم العـرب، ولسـت أصـف لـك نفسـي بالشـجاعة، مـع أنـك رأيـت منـي العالمـة والصـناعة والقـوة 



لــو حضــر شــركان مكانــك فــي هــذه الليلــة وقيــل لــه نــط هــذا النهــر ألذعــن واعتــرف فــي الصــراع والبراعــة و 
بــالعجز وٕانــي أســأل المســيح أن يرميــه بــين يــدي فــي هــذا الــدير حتــى خــرج لــه فــي صــفة الرجــال أو أأســره 

 واجعله في األغالل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الرابعة والستون 
ــ ي أيهــا الملــك الســعيد أن الصــبية النصــرانية لمــا قالــت هــذا الكــالم لشــركان وهــو يســمعه أخذتــه قالــت: بلغن

النخــوة والحميــة وغيــره األبطــال وأراد أن يظهــر لهــا نفســه ويــبطش بهــا ولكــن رده عنهــا فــرط جمالهــا وبــديع 
  حسنها فأنشد هذا البيت: 

  جاءت محاسنه بألف شفيع  وٕاذا المليح أتى بذنب واحد

دت وهـــو فـــي أثرهـــا فنظـــر شـــركان إلـــى ظهـــر الجاريـــة، فـــراى أردافهـــا تـــتالطم كـــاألمواج فـــي البحـــر ثـــم صـــع
  الرجراج فأنشد هذه األبيات: 

 من القلوب وجيه حيثما شفعـا  في وجهها شافع يمحو إساءتهـا

 البدر في ليلة اإلكمال قد طلعـا  إذا تأملتها ناديت مـن عـجـب

  من فرط قوته في ساعة صرعا  لو أن عفريت بلقيس يصارعهـا

ولــم يــزاال ســائرين حتــى وصــال إلــى بــاب مقنطــر وكانــت قنطرتــه مــن رخــام ففتحــت الجاريــة البــاب ودخلــت  
ومعها شركان وسارا إلـى دهليـز طويـل مقبـى علـى عشـر قنـاطر معقـودة وعلـى كـل قنطـرة قنـديل مـن البلـور 

الشــموع المطيبـــة وعلــى رؤوســهن العصـــائب يشــتعل كاشــتعال الشــمس، فلقيهـــا الجــواري فــي آخـــر الــدهليز ب
المزركشة بالفصوص من أصناف الجواهر وسـارت وهـن أمامهـا وشـركان وراءهـا إلـى أن وصـلوا إلـى الـدير 
فوجــد بـــداخل ذلـــك الــدير أســـرة مقابلـــة لبعضـــها وعليهــا ســـتور مكللـــة بالــذهب وأرض الـــدير مفروشـــة بـــأنواع 

وعشــرين قــارورة مــن الــذهب والمــاء يخــرج منهــا كــاللجين  الرخــام المجــزع، وفــي وســطه بركــة مــاء عليهــا أربــع
ــالحرير الملــوكي فقالــت لــه الجاريــة: اصــعد يــا مــوالي علــى هــذا الســرير  ورأى فــي الصــدر ســريرًا مفروشــًا ب
فصــعد شــركان فــوق الســرير، وذهبــت الجاريــة وغابــت عنــه فســأل عنهــا بعــض الخــدام فقــالوا لــه: إنهــا ذهبــت 

أمرت، ثم إنها قدمت إليه من غرائـب األلـوان فأكـل حتـى اكتفـى ثـم بعـد ذلـك إلى مرقدها ونحن نخدمك كما 
قــدمت إليــه طشــتًا وٕابريقــًا مــن الــذهب فغســل يديــه وخــاطره مشــغول بعســكره لكونــه ال يعلــم مــا جــرى لهــم بعــد 
ويتذكر أيضًا كيـف نسـي وصـية أبيـه فصـار متحيـرًا فـي أمـره نادمـًا علـى مـا فعـل إلـى أن طلـع الفجـر وبـان 

 ار وهو يتحسر على ما فعل وصار مستغرقًا في الفكر وأنشد هذه األبيات: النه

 دهيت في األمر فما حيلتـي  لم أعدم الحزم ولـكـنـنـي

 برئت من حولي ومن قوتـي  لو كان من يكشف عني الهوى

 صب وأرجو اهللا في شدتـي  وٕان قلبي في ضالل الهـوى



لت فنظر فإذا هو بأكثر من عشـرين جاريـة كاألقمـار حـول تلـك فلما فرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد أقب
الجارية وهي بينهن كالبدر بين الكواكب وعليها ديباج ملوكي وفي وسطها زنار مرصع بأنواع الجواهر وقـد 
ضــم خصــرها وأبــرز ردفهــا فصــارا كأنهمــا كثيــب بلــور تحــت قضــيب مــن فضــة ونهــداها كفحلــي رمــان، فلمــا 

أن يطيــر مــن الفــرح ونســي عســكره ووزيــره وتأمــل رأســها فــرأى عليهــا شــبكة مــن  نظــر شــركان ذلــك كــاد عقلــه
اللؤلؤ مفصلة بأنواع الجواهر والجواري عن يمينها ويسارها يرفعن أذيالها وهي تتمايل عجبًا فعند ذلك وثـب 

  ت: شركان قائمًا على قدميه من هيبة حسنها وجمالها فصاح: واحسرتاه من هذا الزنار وأنشد هذه األبيا
 خرعوبة ناعمة النـهـد  ثقـيلة األرداف مــائلة

 ولست أكتم الذي عنـدي  تكتمت ما عندها من جوى

 كالقبل في حل وفي عقد  خدامها يمشين من خلفهـا

ثــم إن الجاريــة جعلــت تنظــر إليــه طــويًال وتكــرر فيــه النظــر إلــى أن تحققتــه وعرفتــه فقالــت لــه بعــد أن أقبلــت 
ثــم قالــت لــه إن  ؟كــان يــا شــركان كيــف كانــت ليلتــك يــا همــام بعــدما مضــينا وتركنــاكعليــه: قــد أشــرق بــك الم

الكــذب عنــد الملــوك منقصــة وعــار وال ســيما عنــد أكــابر الملــوك وأنــت شــركان بــن عمــر النعمــان فــال تنكــر 
نفسك وحسبك وال تكتم أمرك عنـي وال تسـمعني بعـد ذلـك غيـر الصـدق. إن الكـذب يـورث الـبغض والعـداوة، 

فيك سهم القضا فعليك بالتسليم والرضا. فلما سمع كالمها لم يمكنـه اإلنكـار فأخبرهـا بالصـدق وقـال  فقد نفذ
لها: أنا شركان بن عمر النعمان الذي عـذبني الزمـان وأوقعنـي فـي هـذا المكـان، فمهمـا شـئت فافعليـه اآلن، 

ًا فإنـك ضـيفي وصـار بيننـا فأطرقت برأسها إلى األرض برهة ثم التفتت إلهي وقالت له: طب نفسًا وقـر عينـ
وبينـــك خبـــز وملـــح وحـــديث ومؤانســـة فأنـــت فـــي ذمتـــي وفـــي عهـــدي فكـــن آمنـــًا. وحـــق المســـيح لـــو أراد أهـــل 
األرض أن يؤذوك لما وصلوا إليك إال إن خرجت روحي من أجلك، ولـو كـان خـاطري فـي قتلـك لقتلتـك فـي 

  هذا الوقت.
ذلـك أكـل شـركان ففرحـت الجاريـة وأكلـت معـه إلـى أن ثم تقدمت إلى المائدة وأكلت من كل لون لقمة، فعند 

اكتفيا،وبعــد أن غســال أيــديهما قامــت وأمــرت الجاريــة أن تــأتي بالريــاحين وآالت الشــراب مــن أوانــي الــذهب 
والفضة والبلور وأن يكـون الشـراب مـن سـائر األلـوان المختلفـة واألنـواع النفيسـة فأتتهـا بجميـع مـا طلبتـه، ثـم 

 القدح وشربته قبلـه كمـا فعلـت فـي الطعـام، ثـم مـألت ثانيـًا وأعطتـه إيـاه فشـرب فقالـت إن الجارية مألت أوالً 
لـه: يــا مسـلم انظــر كيــف أنـت فــي ألـذ عــيش ومســرة، ولـم تــزل تشـرب معــه إلــى أن غـاب عــن رشــده. وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  في الليلة الخامسة والستين 
لســعيد أن الجاريــة مــا زالــت تشــرب وتســقي شــركان إلــى أن غــاب عــن رشــده مــن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك ا 

الشراب ومن سكر محبتها، ثم إنها قالت الجارية: يا مرجانة هـات لنـا شـيئًا مـن آالت الطـرب فقالـت: سـمعًا 



وطاعة، ثم غابت لحظة وأتت بعود جلقي وجنك عجمي وناي تتري وقانون مصري، فأخذت الجاريـة العـود 
وشــدت أوتــاره وغنــت عليــه بصــوت رخــيم أرق مــن النســيم وأعــذ مــن مــاء التنســيم وأنشــدت مطربــة وأصــلحته 

 بهذه األبيات: 

 وكم فوقت منك اللواحظ أسهما  عفا اهللا عن عينينك كم سفكت دما

 حرًا عـيه أن يرق ويرحـمـا  أجل حبيبًا حائرًا في حـبـيبـه

 فيك متـيمـاوطوبى لقلب ظل   هنيئًا لطرف فيك بات مسـهـداً 

 المتحكمـا بروحي أفدي الحاكم  تحكمت في قتلي فإنك مالـكـي

ثم قامت واحدة من الجواري ومعها آلتها وأنشدت تقول عليها أبيات بلسان الرومية فطرب شركان، ثم غنت 
ك، قال: ال ولكن ما طربت إال على حسـن أناملـ ؟الجارية سيدتهن أيضًا وقالت: يا مسلم أما فهمت ما أقول
فقـال: مـا كنـت أتمالـك عقلـي، فأخـذت آلـة الطـرب  ؟فضحكت وقالت له: إن غنيت لك بالعربيـة مـاذا تصـنع

  وغيرت الضرب وأنشدت هذه األبيات: 
 فهل لذلك صـبـر  طعم التفريق مـر

  بالحسن والهجر مر  أهوى ظريفًا سباني

يــزل مطروحــًا بيــنهن ممــدودًا  فلمــا فرغــت مــن شــعرها نظــرت إلــى شــركان فوجدتــه قــد غــاب عــن وجــوده ولــم
ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء فمال طربًا، ثم إن الجارية أقبلت هي وشركان على الشـراب ولـم يـزاال فـي لعـب 
ولهو إلى أن ولى النهار بـالرواح ونشـر الليـل الجنـاح فقامـت إلـى مرقـدها فسـأل شـركان عنهـا فقـالوا لـه أنهـا 

حفظــه، فلمــا أصــبح أقبلــت عليــه الجاريــة وقالــت لــه: إن ســيدتي مضــت إلــى مرقــدها فقــال: فــي رعايــة اهللا و 
تدعوك إليها فقـام معهـا وسـار خلفهـا فلمـا قـرب مـن مكانهـا زفتـه الجـواري بالـدفوف والمغـاني إلـى أن وصـل 
إلــى بــاب كبيــر مــن العــاج مرصــع بالــدر والجــوهر فلمــا دخلــوا منــه وجــد دارًا كبيــرة أيضــًا وفــي صــدرها إيــوان 

اع الحريـــر وبـــدائر ذلـــك شـــبابيك مفتحـــة مطلـــة علـــى أشـــجار وأنهـــار وفـــي البيـــت صـــور كبيـــر مفـــروش بـــأنو 
مجسمة يدخل فيها الهواء فتتحرك في جوفها آالت فيتخيـل للنـاظر أنهـا تـتكلم والجاريـة جالسـة تنظـر إلـيهم، 

لسـا فلما نظرته الجاريـة نهضـت قائمـة غليـه وأخـذت يـده وأجلسـته بجانبهـا وسـألته عـن مبيتـه فـدعا لهـا ثـم ج
فقال: نعم أعرف شيئًا مـن األشـعار فقالـت  ؟يتحدثان فقالت له: أتعرف شيئًا مما يتعلق بالعاشقين والمتيمين

  أسمعني فأنشد هذه األبيات: 
 أخذت علي مواثقًا وعهـودا  ال.. ال أبوح بحب عزة إنهـا

  يبكون من حذر العذاب قعودا  وهبان مدين والذين عهدتهـم

 خروا لعزة ركعًا وسجـودا  ت حديثهالو يسمعون كما سمع



فلمــا ســمعته قالــت: لقــد كــان بــاهرًا كثيــرًا فــي الفصــاحة بــارع البالغــة ألنــه بــالغ فــي وصــفه العــزة حيــث قــال، 
  وأنشدت هذين البيتين: 

 في الحسن عند موفق لقضي لها  لو أن عزة حاكمت شمس الضحى

 لـهـاجعل اإلله خدودهن نعـا  وسعت إلي بغيب عـزة نـسـوة

ثم قالت: وقيل أن عزة كانت في غاية الحسن والجمال ثم قالت له: يا ابـن الملـك إن كنـت تعـرف شـيئًا مـن 
  كالم جميل فأنشدنا منه، ثم قال: إني أعرف به كل واحد، ثم أنشد من شعر جميل هذا البيت: 

  ولست أرى قصدًا سواك أريد  تريدين قتلي ال تريدين غـيره

أي:  ؟الت لـه: أحسـنت يـا ابـن الملـك، مـا الـذي ارادتـه عـزة بجميـل حتـى قـال هـذا الشـطرفلما سمعت ذلك ق
تريـــدين قتلـــي ال تريـــدين غيـــره، فقـــال لهـــا شـــركان: يـــا ســـيدتي لقـــد أرادت بـــه مـــا تريـــدين منـــي وال يرضـــيك، 

كــار فضــحكت لمــا قــال لهــا شــركان هــذا الكــالم، ولــم يــزاال يشــربان إلــى أن ولــى النهــار وأقبــل الليــل باالعت
فقامت الجارية وذهبت مرقدها ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح الصـبح، فلمـا أفـاق أقبلـت عليـه 
الجواري بالدفوف وآالت الطـرب كالعـادة ومشـى الجـواري حولـه يضـربن بالـدفوف واآلالت إلـى أن خـرج مـن 

ش مــا ال يوصــف فتعجــب تلــك الــدار ودخــل دارًا غيــره أعظــم مــن األولــى وفيهــا مــن التماثيــل وصــور الوحــو 
  شركان مما رأى من صنع ذلك المكان فأنشد هذه األبيات: 

  در النحور منضدًا بالعسجد  أجني رقيبي من ثمار قالئد

  وخدود ورد في وجوه زبرجد  وعيون ماء من سبائك فـضة 

 زرق العيون وكحلت باألثمد  فكأنما لون البنفسج قد حكـى

ت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبها وقالت له: أنت ابن الملـك عمـر النعمـان فلما رأت الجارية شركان قام
 فقال: نعم، ولكن ال تكوني كما قال الشاعر:  ؟فهل تحسن لعب الشطرنج

 ونهلة من رضاب الحب تروينـي  أقول والوجد يكويني وينـشـرنـي

 بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني  حضرت شطرنج من أهوى فالعبني

 وقد تفقـد دسـتـا بـالـفـرازين  ا الشاة عند الرخ مـوضـعـهكأنم

 تـردينـي فإن ألحاظهـا يا قـوم  فإن نظرت إلى معنى لواحظـهـا

ثــم قــدم الشــطرنج ولعبــت معــه فصــار شــركان كلمــا أراد أن ينظــر إلــى نقلهــا نظــر إلــى وجههــا فيضــع الفــرس 
كـان لعبـك هكـذا فأنـت ال تعـرف شـيئًا فقـال: موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت: إن 

هذا أول دست ال تحسبيه، فلما غلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته ثانيـًا وثالثـًا ورابعـًا وخامسـًا، ثـم 
التفتــت إليــه وقالــت لــه: أنــت فــي كــل شــيء مغلــوب فقــال: يــا ســيدتي مــع مثلــك يحســن أن أكــون مغلوبــًا، ثــم 



سال أيديهما وأمرت بإحضار الشراب فشربا وبعد ذلـك أخـذت القـانون وكـان أمرت بإحضار الطعام فأكال وغ
  لها بضرب القانون معرفة جيدة فأنشدت هذه األبيات: 

 ومثله مثل محرور ومخـروط  الدهر ما بين مطوي ومبسـوط

  أن ال تفارقني في وجه التفريط  فاضرب على إن كنت مقتـدراً 

أقبـل الليـل فكـان ذلـك اليـوم أحسـن مـن اليـوم الـذي قبلـه، فلمـا أقبـل الليـل  ثم إنهما لم يزاال على ذلك إلى أن
مضـــت الجاريـــة إلـــى مرقـــدها وانصـــرف شـــركان إلـــى موضـــعه فنـــام إلـــى الصـــباح ثـــم أقبلـــت عليـــه الجـــواري 
بالدفوف وآالت الطرب وأخذوه كالعادة إلى أن وصلوا إلى الجارية فلما رأته نهضت قائمة وأمسـكته مـن يـده 

  بجانبها وسألته عن مبيته فدعا لها بطول البقاء، ثم أخذت العود وأنشدت هذين البيتين: وأجلسته 
 فإنه مـر الـمـذاق  ال تركننن إلى الفراق

  تصفر من ألم الفراق  الشمس عند غروبهـا

يـــديهم فبينمـــا همـــا علـــى هـــذه الحالـــة وٕاذا همـــا بضـــجة فالتفتـــا فرأيـــا رجـــاًال وشـــبانًا مقبلـــين وغـــالبهم بطارقـــة بأ
السيوف مسلولة تلمع وهـم يقولـون بلسـان روميـة: وقعـت عنـدنا يـا شـركان فـأيقن الهـالك، فلمـا سـمع شـركان 
هــذا الكــالم قــال فــي نفســه: لعــل هــذه الجاريــة الجميلــة خــدعتني وأمهلتنــي إلــى أن جــاء رجالهــا وهــم البطارقــة 

  ك.الذين خوفتني بهم، ولكن أنا الذي جنيت على نفسي وألقيتها في الهال
ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجد وجهها قد تغير باالصفرار، ثـم وثبـت علـى قـدميها وهـي تقـول لهـم: مـن 

 ؟فقال لها البطريق المقدم علـيهم: أيتهـا الملكـة الكريمـة والـدرة اليتيمـة أمـا تعـرفين الـذي عنـدك مـن هـو ؟أنتم
د الفرســان هــذا شــركان ابــن الملــك عمــر فقــال لهــا: هــذا مخــرب البلــدان وســي ؟قالــت لــه: ال أعرفــه فمــن هــو

النعمــان هــذا الــذي فــتح القــالع وملــك كــل حصــن منيــع، وقــد وصــل خبــره إلــى الملــك حــردوب والــدك مــن 
العجــوز ذات الــدواهي وتحقــق ذلــك ملكنــا نقــًال عــن العجــوز وهــا أنــت قــد نصــرت عســكر الــروم بأخــذ هــذا 

  األسود المشؤوم.
قالت لها: اسمي ماسورة بن عبدك موسـورة بـن  ؟الت له: ما اسمكفلما سمعت كالم البطريق نظرت إليه وق

فقــال لهــا: يــا مــوالتي إنــي لماوصــلت إلــى  ؟كاشــردة بطريــق البطارقــة قالــت لــه: كيــف دخــل علــي بغيــر إذنــي
الباب ما منعني حاجب وال بواب بل قام جميـع البـوابين ومشـوا بـين أيـدينا كمـا جـرت بـه العـادة إنـه إذا جـاء 

ه واقفــًا علــى البــاب حتــى يســتأذنوا عليــه الــدخول ولــيس هــذا وقــت إطالــة الكــالم والملــك منتظــر غيرنــا يتركونــ
رجوعنا إليه بهذا الملك الذي هـو شـرارة جمـرة عسـكر اإلسـالم ألجـل أن يقتلـه ويرحـل عسـكره إلـى المواضـع 

  الذي جاؤوا منه من غير أن يحصل لنا تعب في قتالهم.
لـت لـه: إن هـذا الكـالم غيـر حسـن ولكـن قـد كـذبت العجـوز ذات الـدواهي فلما سمعت الجارية هـذا الكالمقا 

ظنهــا قــد تكلمــت بكــالم باطــل ال تعلــم حقيقتــه. وحــق المســيح الــذي هتــدي مــا هــو شــركان وغــال كنــت أســرته 
ولكن رجل أتى إلينا وقدم علينا فطلب الضيافة فأضفناه، فإذا تحققنا أنه شـركان بعينـه وثبـت عنـدنا أنـه هـو 



ك فال يليق بمروءتـي أن أمكـنكم منـه ألنـه دخـل تحـت عهـدي وذمتـي، فـال تخونـوني فـي ضـيفي من غير ش
وال تفضحوني بين األنام بل ارجع أنت إلى الملك أبي وقبل األرض بين يديه وأخبره بـأن األمـر بخـالف مـا 

  قالته العجوز ذات الدواهي.
ملـك إال بغريمـه. فلمـا سـمعت هـذا الكـالم قالـت: فقال البطريق ماسورة: يا إبريزة أنا ما أقدر أن أعـود إلـى ال

ال كان هذا األمر فإنه عنوان السفه ألن هذا الرجل واحد وأنتم مائة، فإذا أردتـم مصـادمته فـابرزوا لـه واحـدًا 
  بعد واحد ليظهر عند الملك من هو البطل منكم.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  الليلة السادسة والستين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة أبريـزة لمـا قالـت للبطريـق ذلـك قـال: وحـق المسـيح لقـد قلـت الحـق 
ولكن ما يخرج لـه وال غيـري فقالـت الجاريـة: اصـبر حتـى أذهـب إليـه وأعرفـه بحقيقـة األمـر وأنظـر مـا عنـده 

ومـن فـي الـدير فـداءه. ثـم أقبلـت  من الجواب فإن أجاب األمر كذلك وٕان أبى فـال سـبيل لكـم إليـه وأكـون أنـا
على شركان وأخبرته بما كان فتبسم وعلم أنها لم تخبـر أحـدًا بـأمره وٕانمـا شـاع خبـره حتـى وصـل إلـى الملـك 

ثم إنه لما سمع كالم الجارية  ؟بغير إرادتها فرجع باللوم على نفسه وقال: كيف رميت روحي في بالد الروم
وبعـد ذلـك وثـب علـى  ؟جحـاف بهـم فهـال يبـرزون لـي عشـرة بعـد عشـرةقال لها: إن بـروزهم لـي واحـدًا واحـد 

قدميه وسار إلى أن أقبل علـيهم وكـان معـه سـيفه وآلـة حربـه، فلمـا رآه البطريـق وثـب إليـه وحـل عليـه فقابلـه 
شــركان كأنــه األســد وضــربه بالســيف علــى عاتقــه فخــرج الســيف يلمــع مــن أمعائــه، فلمــا نظــرت الجاريــة ذلــك 

ندها وعرفت أنهـا لـم تصـرعه حـين صـرعته بقوتهـا بـل بحسـنها وجمالهـا. ثـم إن الجاريـة عظم قدر شركان ع
أقبلت على البطارقة وقالت لهم: خذوا بثأر صـاحبكم فخـرج لـه أخـو المقتـول وكـان جبـارًا عنيـدًا فحمـل علـى 

  شركان فلم يمهله شركان دون أن ضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من أمعائه.
نادت الجارية وقالت: يا عباد المسيح خذوا بثأر صـاحبكم، فلـم يزالـوا يبـرزوا إليـه واحـدًا بعـد واحـد  فعند ذلك

وشركان يلعب فـيهم بسـيفه حتـى قتـل مـنهم خمسـين بطريقـًا والجاريـة تنظـر غلـتهم وقـد قـذف اهللا الرعـب فـي 
واحـدًا بـل حملـوا عليـه حملـة  قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولـم يجسـروا علـى البـراز إليـه واحـداً 

واحــدة بــأجمعهم وحمــل علــيهم بقلــب أقــوى مــن الحجــر إلــى أن طحــنهم طحــن الــدروس وســلب مــنهم العقــول 
فقلـن لهـا: لـم يبـق إال البـوابين، ثـم  ؟والنفوس فصاحت الجارية على جواريها وقالت لهن: من بقـي فـي الـدير

إلــى القصــر بعــد فراغــه مــن القتــال، وكــان قــد بقــي إن الملكــة القتــه وأخذتــه باألحضــان وطلــع شــركان معهــا 
منهم قليل كامن في زوايا الـدير فلمـا نظـرت الجاريـة إلـى ذلـك لقليـل قامـت مـن عنـد شـركان ثـم رجعـت إليـه 
وعليهــا زرديــة ضــيقة العيــون وبيــدها صــارم مهنــد وقالــت: وحــق المســيح ال أبخــل بنفســي علــى ضــيفي وال 

في بالد الروم ثم إنهـا تأملـت البطارقـة فوجـدتهم قـد قتـل مـنهم ثمـانون أتخلى عنه ولم أبق بسبب ذلك معيرة 



وانهزم منهم عشرون، فلما نظرت إلى ما صنع بالقوم قالت له: بمثلك تفتخر الفرسـان فللـه درك يـا شـركان، 
  ثم إنه قام بعد ذلك يمسح سيفه من دم القتلى وينشد هذه األبيات: 

 اتهم طعم السـبـاعتركت كمم  وكم من فرقة في الحرب جاءت

 جميع الخلق في يوم الـقـراع  سلوا عني إذا شـئتـم نـزالـي

 على الرمضاء في تلك البقـاع  تركت ليوثهم في الحرب صرعى

فلمــا فــرغ مــن شــعره أقبلــت عليــه الجاريــة مبتســمة وقبلــت يــده وقلعــت الــدرع الــذي كــان عليهــا فقــال لهــا: يــا  
قالت: حرصًا عليك من هؤالء اللئام، ثم إن الجاريـة  ؟وشهرت حسامكسيدتي ألي شيء لبست الدرع الزرد 

فقالوا لها: أيتها الملكة مـا  ؟دعت البوابين وقالت لهم: كيف تركتم أصحاب الملك يدخلون منزلي بغير إذني
جرت العادة أن نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك خصوصًا البطريق الكبير، فقالت لهم: أظـنكم مـا 

م إال هتكي وقتل ضيفي ثم أمرت شـركان أن يضـرب رقـابهم وقالـت لبـاقي خـدامها أنهـم يسـتحقون أكثـر أردت
من ذلك، ثم التفتت لشركان وقالت له: اآلن ظهر لك ما كان خافيًا فها أنا أعلمك بقصـتي: اعلـم أنـي بنـت 

التـي أعلمـت أبـي  ملك الروم حردوب واسـمي إبريـزة والعجـوز التـي تسـمى ذات الـدواهي جـدتي أم أبـي وهـي
بك وال بد أنها تدبر حيلة في هالكي خصوصًا وقد قتلت بطارقة أبي وشاع أنـي قـد تحزبـت مـع المسـلمين، 
فالرأي السديد أنني أترك اإلقامة هنا ما دامت ذات الدواهي خلفـي، ولكـن أريـد منـك أن تفعـل معـي مثـل مـا 

ي فـال تتـرك مـن كالمـي شـيئًا فـإن هـذا كلـه مـا فعلت معك من الجميل، فإن العداوة قد أوقعت بيني وبـين أبـ
  وقع إال من أجلك.

فلما سمع شركان هذا الكالم طار عقلـه مـن الفـرح واتسـع صـدره وانشـرح وقـال: واهللا ال يصـل إليـك أحـدًا مـا 
قالـت: نعـم فحلفهـا شـركان وتعاهـدا  ؟دامت روحي في جسدي ولكـن هـل لـك صـبر علـى فـراق والـدك وأهلـك

: إنك ترجع بعسكرك إلى بالدك فقال لها: يا سيدتي إن أبي عمر النعمان أرسـلني إلـى على ذلك، فقالت له
قتال والدك بسبب المال الـذي أخـذه ومـن جملتـه الـثالث خـرزات الكثيـرة البركـات فقالـت لـه: طـب نفسـًا وقـر 

يقــال لــه عيــد عينــًا فهــا أنــا أحــدثك بحــديثها وأخبــرك بســبب معاداتهمــا لملــك القســطيطينية وذلــك أن لنــا عيــدًا 
الـدير كـل سـنة تجتمـع فيـه الملـوك مـن جميـع األقطــار وبنـات األكـابر والتجـار ويقعـدون فيـه سـبعة أيـام وأنــا 
من جملتهم، فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيد مـدة سـبع سـنين فـاتفق فـي سـنة مـن 

إلى الدير في ذلك العيد على العـادة ومـن السنين أن بنات األكابر من سائر الجهات قد جاءت من أماكنها 
جملــة مــن جــاء إليــه بنــت ملــك القســطنطينية وكــان يقــال لهــا صــفية فأقــاموا فــي الــدير ســتة أيــام وفــي اليــوم 
السابع انصرف الناس فقالت صفية: أنا ما أرجـع إلـى القسـطنطينية إال فيـال بحـر فجهـزوا لهـا مركبـًا فنزلـت 

وساروا، فبينمـا هـم سـائرون وٕاذا بـريح قـد هبـت علـيهم فـأخرج المركـب عـن فيها هي وخواصها وأحلوا القلوع 
طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمسـمائة إفرنجـي ومعهـم العـدة 

  والسالح وكان لهم مدة في البحر.



ا مســرعين فمــا كــان غيــر فلمــا الح لهــم قلــع المركــب التــي فيهــا صــفية ومــن معهــا مــن البنــات انقضــوا علهــ
ســاعة حتــى وصــلوا إلــى ذلــك المركــب ووضــعوا فيــه الكالليــب وجروهــا وحلــوا قلــوعهم وقصــدوا جزيــرتهم فمــا 
بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم إلى شعب بعد أن مـزق قلـوع مـركبهم وقـربهم منـا فخرجنـا 

تنمنا ما معهم من األموال والتحف وكان فـي مـركبهم فرأيناهم غنيمة قد انساقت إلينا، فأخذناهم وقتلناهم واغ
أربعون جارية ومن جملتهم ابنـة الملـك أفريـدون ملـك القسـطنطينية، فاختـار أبـي مـنهن عشـر جـواري وفـيهن 
ابنــة الملــك وفــرق البــاقي علــى حاشــيته ثــم عــزل خمســة مــنهن ابنــة الملــك مــن العشــر جــواري وأرســل تلــك 

مــان مـــع شــيء مــن الجـــوخ ومــن قمــاش الصـــوف ومــن قمــاش الحريـــر الخمســة هديــة إلــى والـــدك عمــر النع
  الرومي فقبل الهدية أبوك واختار من الخمس جواري صفية ابنة الملك أفريدون.

فلما كان أول هذا العـام أرسـل أبوهـا إلـى والـدي مكتوبـًا فيـه كـالم ال ينبغـي ذكـره حيـث راح يهـدده فـي ذلـك  
ركبنا منذ سنتين وكان فـي يـد جماعـة لصـوص مـن اإلفـرنج وكـان المكتوب ويوبخه ويقول له: إنكم أخذتم م

من جملة ما فيه ابنتي صفية ومعها من الجواري نحو ستين جارية ولـم ترسـلوا إلـى أحـدًا يخبرنـي بـذلك وأنـا 
ال أقدر أن أظهر خبرها خوفًا أن يكون في حقي عـارًا عنـد الملـوك مـن أجـل هتـك ابنتـي فكتمـت أمـري إلـى 

ي بين لي كذلك أني كاتبت هـؤالء اللصـوص وسـألتهم عـن خبـر ابنتـي وأكـدت لهـم أن يفتشـوا هذا العام والذ
عليهــا ويخبرونــي عنــد أي ملــك هــي مــن ملــوك الجزائــر، فقــالوا: واهللا مــا خرجنــا بهــا مــن بــالدك ثــم قــال فــي 

كتـابي  المكتوب الذي كتبته لوالدي إن لم يكن مـرادكم معـاداتي وال فضـيحتي وال هتـك ابنتـي فسـاعة وصـول
إليكم ترسلوا إلـي ابنتـي مـن عنـدكم وٕان أهملـتم كتـابي وعصـيتم أمـري فـال بـد لـي مـن أن أكـافئكم علـى قبـيح 

  أفعالكم وسوء أعمالكم.
فلما وصلت هذه المكاتبة إلى أبي وقرأها وفهم ما فيها شق عليـه ذلـك ونـدم حيـث ال يعـرف أن صـفية بنـت 

ار متحيرًا في أمره ولم يمكنه بعد هذه المدة الطويلة أن يرسـل الملك في تلك الجواري ليردها إلى والدها فص
إلى الملك النعمان ويطلبها منه وال سيما وقد سمعنا من مدة يسيرة أنه رزق من جاريته التي قال لهـا صـفية 
بنت الملك أفريدون أوالد، فلما تحققا ذلك علمنا أن هذه الورطة هي المصيبة العظمى ولم يكن ألبي حيلـة، 

ر أنه كتب جوابًا للملك أفريدون يعتذر إليه ويحلـف لـه باألقسـام أنـه ال يعلـم أن ابنتـه مـن جملـة الجـواري غي
التـي كانـت فــي ذلـك المركــب ثـم أظهـر لــه علـى أنــه أرسـلها إلـى الملــك عمـر أتنعمــان وأنـه رزق منهــا أوالد، 

بــد وقــال: كيــف تكــون ابنتــي فلمــا وصــلت رســالة أبــي إلــى أفريــدون ملــك القســطنطينية قــام وقعــد وأرغــى وأز 
مسبية بصفة الجواري وتتداولها أيدي الملوك ويطئونها بال عقد، ثم قال: وحق المسيح والـدين الصـحيح أنـه 
ال يمكننــي أن أتعاقــد مــع هــذا األمــر دون أخــذ الثــأر وكشــف العــار، فــال بــد مــن أن أفعــل فعــًال يتحــدث بــه 

يلة ونصب مكيـدة عظيمـة وأرسـل رسـًال إلـى والـدك عمـر الناس من بعدي، وما زال صابرًا إلى أن عمل الح
النعمــان وذكــر لــه مــا ســمعت مــن األقــوال حتــى جهــزك والــدك بالعســاكر التــي معــك مــن أجلهــا وســيرك إليــه 
حتــى يقــبض عليــك أنــت ومــن معــك مــن عســاكرك، وأمــا الــثالث خــرزات التــي أخبــر والــدك بهــا فــي مكتوبــه 

ته وأخذها أبي حين اسـتولى عليهـا هـي والجـواري التـي معهـا ثـم فليس لذلك صحة وٕانما كانت مع صفية ابن



وهبها إلي وهي عندي اآلن، فاذهب أنت إلى عسكرك وردهم قبل أن يتوغلوا في بالد اإلفـرنج والـروم فـإنكم 
إذا توغلتم في بالدهم يضـيقون علـيكم الطـرق وال يكـن لكـم خـالص مـن أيـديهم إلـى يـوم الجـزاء والقصـاص، 

لجيوش مقيمون في مكانهم ألنـك أمـرتهم باإلقامـة ثالثـة أيـام مـع أنهـم فقـدوك فـي هـذه المـدة وأنا اعرف أن ا
  ولم يعلموا ماذا يفعلون.

فلما سمع شركان هذا لكالم صار مشغول الفكر باألوهام، ثم إنه قبل يد الملكة إبريزة وقال: الحمد هللا الذي 
 ؟ي فراقـك والأعلـم مـا يجـري عليـك مـن بعـديمّن علي بك وجعلـك سـببًا لسـالمتي ومـن معـي ولكـن يعـز علـ

فقالت لـه: اذهـب أنـت اآلن إلـى عسـكرك وردهـم وٕان كانـت الرسـل عنـدهم فـاقبض علـيهم، حتـى يظهـر لكـم 
الخبــر وأنــتم بــالقرب مــن بالدكــم، وبعــد ثالثــة أيــام أنــا ألحقكــم وماتــدخلون بغــداد إال وأنــا معكــم فنــدخل كلنــا 

ال تنســى العهــد الــذي بينــي وبينــك ثــم إنهــا نهضــت قائمــة معــه ألجــل  ســواء. فلمــا أراد االنصــراف قالــت لــه:
التوديع والعنـاق وٕاطفـاء نـار األشـواق وبكـت بكـاء يـذيب األحجـار وأرسـلت الـدموع كاألمطـار فلمـا رأى منهـا 

 ذلك البكاء والدموع اشتد به الوجد والولوع ونزع في الوداع دمع العين وأنشد هذين البيتين: 

 ويدي اليسار لضمة وعـنـاق  مين ألدمعـيودعتها ويدي الي

 يوم الوداع فضيحة العـشـاق  قال أما تخشى الفضيحة قلت ال

ثم فارقها شركان ونزال من الدير وقدموا له جواده وخرج متوجهـًا إلـى الجسـر فلمـا وصـل إليـه مـر مـن فوقـه  
هو بثالثة فوارس فأخذ لنفسـه ودخل بين تلك األشجار فلما تخلص من األشجار ومشى في ذلك المرج وٕاذا 

الحـذر مـنهم وشــهر سـيفه وانحــدر فلمـا قربــوا منـه ونظـر بعضــهم بعضـًا عرفــوه وعـرفهم ووجــد أحـدهم الــوزير 
دندان ومعه أميران وعندما عرفوه ترجلوا له وسلوا عليه وسأله الوزير دندان عـن سـبب غيابـه فـأخبره بجميـع 

ه فحمــد اهللا تعـالى علـى ذلـك ثـم قــال شـركان: ارحلـوا بنـا مــن مـاجرى لـه مـن الملكـة إبريــزة مـن أولـه إلـى آخـر 
هذه البالد ألن الرسل الذين جاؤوا معنا رحلوا من عندنا، ليعلمـوا ملكهـم بقـدومنا فربمـا أسـرعوا إلينـا وقبضـوا 
علينا ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا كلهم ولم يزالوا سائرين مجدين في السير حتى وصلوا إلـى 

الوادي وكانت الرسل قد توجهوا إلـى ملكهـم، وأخبـروه بقـدوم شـركان فجهـز إليـه عسـكرًا ليقبضـوا عليـه سطح 
  وعلى من معه، هذا ما كان من أمر الرسل وملكهم.

وأما ما كان من أمر شـركان فإنـه سـافر بعسـكره مـدة خمسـة وعشـرين يومـًا حتـى أشـرفوا علـى أوائـل بالدهـم 
ســهم ونزلــوا ألخــذ الراحــة فخــرج إلــيهم أهــل تلــك الــبالد بالضــيافات وعليــق فلمــا وصــلوا هنــاك أمنــوا علــى أنف

البهــائم ثــم أقــاموا يــومين ورحلــوا طــالبين ديــارهم وتــأخر شــركان بعــدهم فــي مائــة فــارس وجعــل الــوزير دنــدان 
أميــرًا علــى مــن معــه مــن الجــيش فســار الــوزير دنــدان بمــن معــه مســيرة يــوم ثــم بعــد ذلــك ركــب شــركان هــو 

رس الــذين معــه، وســاروا مقــدار فرســخين حتــى وصــلوا إلــى محــل مضــيق بــين جبلــين وٕاذا أمــامهم والمائــة فــا
غبرة وعجاج فمنعوا خيولهم من السير مقدار ساعة حتـى انكشـف الغبـار وبـان مـن تحتـه مائـة فـارس ليـوث 
 عــوابس وفــي الحديــد والــزرد غــواطس فلمــا قربــوا مــن شــركان ومــن معــه صــاحوا علــيهم وقــالوا: وحــق يومنــا



ومريم إننا قد بلغنا مـا أملنـاه ونحـن خلفكـم مجـدون السـير لـيًال ونهـارًا حتـى سـبقناكم إلـى هـذا المكـان فـانزلوا 
  عن خيولكم وأعطونا أسلحتكم، وسلموا لنا أنفسكم حتى نجود عليكم بأرواحكم.

اســرتم فلمــا ســمع شــركان ذلــك الكــالم الجــت عينــاه واحمــرت وجنتــاه وقــال لهــم: يــا كــالب النصــارى كيــف تج
علينا وجئتم بالدنا ومشيتم أرضنا ومـا كفـاكم ذلـك حتـى تخاطبونـا بهـذا الخطـاب أظننـتم أنكـم تخلصـون مـن 

ثم صاح على المائة فـارس الـذين معـه وقـال لهـم: دونكـم وهـؤالء الكـالب فـإنهم  ؟أيدينا وتعودون إلى بالدكم
هم اإلفرنج بقلوب أقوى من الصخر في عددكم ثم سل سيفه وحمل عليهم وحملت معه المائة فارس فاستقبلت

واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت األبطال باألبطال والتحم القتال واشتد النزال وعظمت األهوال وقد بطـل 
القيـــل والقـــال ولـــم يزالـــوا فـــي الحـــرب والكفـــاح والضـــرب بالصـــفاح حتـــى ولـــى النهـــار وأقبـــل الليـــل باالعتكـــار 

ه فلـم يجـد أحـدًا مـنهم مجروحـًا غيـر أربعـة أنفـس حصـل لهـم فانفصلوا عن بعضهم واجتمع شـركان بأصـحاب
  جراحات سليمة.

فقــال لهــم شــركان: أنــا عمــري أخــوض بحــر الحــرب العجــاج المــتالطم مــن الســيوف بــاألمواج وأقاتــل الرجــال 
فواهللا ما لقيـت أصـبر علـى الجـالد، ومالقـاة الرجـال مثـل هـؤالء األبطـال فقـالوا لـه: اعلـم أيهـا الملـك أن فهـم 

رسًا إفرنجيًا، وهو المقدم علـيهم لـه شـجاعة وطعنـات نافـذات، غيـر أن كـل مـن وقـع منـا بـين يديـه يتغافـل فا
عنه وال يقتله فواهللا لو أراد قتلنا لقتلنا بأجمعنـا، فتحيـر شـركان لمـا سـمع ذلـك المقـال وقـال فـي غـد نصـطف 

توا تلـك الليلـة علـى ذلـك االتفـاق ونبارزهم فها نحن مائة وهم مائة ونطلب النصر عليهم من رب السماء وبـا
وأمــا اإلفــرنج فــإنهم اجتمعــوا عنــد مقــدمهم وقــالوا لــه: إننــا مــا بلغنــا اليــوم فــي هــؤالء إربــًا فقــال لهــم: فــي غــد 
نصــطف ونبــارزهم واحــدًا بعــد واحــد فبــاتوا علــى ذلــك االتفــاق أيضــًا فلمــا أصــبح الصــباح وأضــاء بنــوره والح 

بطـاح وسـلمت علـى محمـد زيـن المـالح ركـب الملـك شـركان وركـب وطلعت الشمس على رؤوس الروابـي وال
معــه المائــة فــارس وأتــوا إلــى الميــدان كلهــم فوجــدوا اإلفــرنج قــد اصــطفوا للقتــال فقــال شــركان ألصــحابه: إن 
أعداءنا قد اصطفوا فدونكم والمبادرة إليهم، فنادى مناد من اإلفرنج: ال يكون قتالنا في هـذا اليـوم إال مناوبـة 

  رز بطل منكم إلى بطل منا.بأن يب
ال  ؟هـل مـن منـاجر ؟فعند ذلك برز فارس من أصحاب شـركان وسـار بـين الصـفين وقـال: هـل مـن مبـارز 

يبــرز لــي اليــوم كســالن وال عــاجز، فلــم يــتم كالمــه حتــى بــرز إليــه فــارس مــن اإلفــرنج غريــق فــي ســـالحه 
بعارضـيه فسـار جـواده حتـى وقـف  وقماشه من ذهب، وهو راكب على جواد أشهب وذلك اإلفرنجي ال نبات

في وسط الميدان وصادمه بالضرب والطعان فلم يكن غير ساعة حتى طعنة اإلفرنجـي بـالرمح فنكسـه عـن 
جواده وأخذه أسيرًا وقاده حقيرًا ففرح به قومه ومنعوه أن يخرج إلى الميدان وأخرجوا غيره، وقد خرج إليه مـن 

ي الميـدان وحمـل االثنـان علـى بعضـهما سـاعة يسـيرة ثـم كـر المسلمين آخر وهو أخو األسير ووقـف معـه فـ
اإلفرنجي على المسلم وغالطه وطعنه بعقب الرحم فنكسـه عـن جـواده وأخـذه أسـيرًا ومـا زال يخـرج إلـيهم مـن 
المســـلمين واحـــدًا بعـــد واحـــد واإلفـــرنج يأســـرونهم إلـــى أن ولـــى النهـــار وأقـــبال لليـــل باعتكـــار وقـــد أســـروا مـــن 

  رسًا.المسلمين عشرون فا



فلما عاين شركان ذلك عظم عليه األمر، فجمـع أصـحابه وقـال لهـم: مـا هـذا األمـر الـذي حـل بنـا أنـا أخـرج 
في غد إلى الميدان وأطلب براز اإلفرنجي المقدم عليهم وأنظر ما الذي حمله علـى أن يـدخل بالدنـا وأحـذره 

ى أن أصبح الصباح وأضاء بنوره والح ثـم من قتالنا، فإن أبى قاتلناه وٕان صالحناه وباتوا على هذا الحال إل
ركــب الطائفتــان واصــطف الفريقــان فلمــا خــرج شــركان إلــى الميــدان رأى اإلفــرنج قــد ترجــل مــنهم أكثــر مــن 
نصــفهم قــدام فــارس مــنهم ومشــوا قدامــه إلــى أن صــاروا فــي وســط الميــدان فتأمــل شــركان ذلــك الفــارس، فــرآه 

لس أزرق وجهه فيه كالبدر إذا أشـرق ومـن فوقـه زرديـة ضـيفة الفارس المقدام عليهم وهو البس قباء من أط
العيــون وبيــده ســيف مهنـــد وهــو راكــب علــى جـــواد أدهــم فــي وجهــه غـــرة كالــدرهم وذلــك اإلفرنجــي ال نبـــات 
بعارضيه: ثم إنـه لكـز جـواده حتـى صـار فـي وسـط الميـدان، وأشـار إلـى المسـلمين وهـو يقـول بلسـان عربـي 

لنعمان الذي ملك الحصون والبلدان دونك والحرب والطعـان وأبـرز إلـى مـن فصيح: يا شركان يا ابن عمر ا
قــد ناصــفك فــي الميــدان، فأنــت ســيد قومــك وأنــا ســيد قــومي فمــن غلــب منــا صــاحبه أخــذه هــو وقومــه تحــت 
طاعته فما استتم كالمه حتى برز له شـركان وقلبـه مـن الغـيظ مـآلن وسـاق جـواده، حتـى دنـا مـن اإلفرنجـي 

عليــه اإلفرنجــي كاألســد الغضــبان، وصــدمه صــدمة الفرســان وأخــذا فــي الطعــن والضــرب فــي الميــدان فكــر 
وصارا إلى حومة الميدان كأنهما جبالن يصطدمان أو بحران يلتطمان ولم يزاال في قتـال وحـرب ونـزال مـن 

  أول النهار إلى أن اقبل الليل باالعتكار ثم انفصل كل منهما من صاحبه وعاد إلى قومه.
شركان بأصحابه قال لهم: ما رأيت مثل هذا الفـارس قـط إال أنـي رأيـت منـه خصـلة لـم أرهـا مـن فلما اجتمع 

أحد غيره وهو أنه إذا الح في خصمه مضرب قاتل يقلـب الـرمح ويضـرب بعقبـه ولكـن مـا أدري مـاذا يكـون 
منــي ومنـــه ومـــرادي أن يكــون عســـكرنا مثلـــه ومثـــل أصــحابه وبـــات شـــركان، فلمـــا أصــبح الصـــباح خـــرج لـــه 

إلفرنجي ونزل في وسط الميدان وأقبل عليه شركان ثم أخذا في القتال وأوسعا في الحرب والمجـال وامتـدت ا
إليهما األعناق ولم يزاال في حرب وكفاح وطعن بالرماح إلى أن ولى النهار وأقبل الليل باالعتكار ثم افترقا 

ثـم إن اإلفرنجـي قـال ألصـحابه: ورجعا إلى قومهم وصار كل منهما يحكي ألصحابه مـا القـاه مـن صـاحبه 
في غد يكون االنفصال وباتوا تلك الليلة إلى الصباح ثم ركـب االثنـان وحمـال علـى بعضـهما، ولـم يـزاال فـي 
الحرب إلى نصف النهار وبعد ذلك عمل اإلفرنجي ولكز جواده ثم جذبه اللجام فعثر به فرمـاه فانكـب عليـه 

طول به المطال فصاح به اإلفرنجـي وقـال: يـا شـركان مـا هكـذا شركان، وأراد أن يضربه بالسيف خوفًا أن ي
  تكون الفرسان، إنما هو فعل المغلوب بالنسوان.

فلما سمع شركان من ذلك الفارس هذا الكالم، رفع طرف إليـه وأمعـن النظـر فيـه فوجـده الملكـة إبريـزة التـي  
األرض بــين يــديها، وقــال لهــا: مــا وقــع لــه معهــا مــا وقــع فــي الــدير، فلمــا عرفهــا رمــى الســيف مــن يــده وقبــل 

فقالـــت لـــه: أردت أن أختبـــرك فـــي الميـــدان، وأنظـــر ثباتـــك فـــي الحـــرب والطعـــان  ؟حملـــك علـــى هـــذه األفعـــال
وهؤالء الذين معي كلهن جواري وكلهن بنات أبكار وقد قهرن فرسانك في حزمة الميدان ولوال أن جوادي قد 

قولها وقال: الحمـد هللا علـى السـالمة وعلـى اجتمـاعي  عثر بي، لكنت ترى قوتي وجالدي فتبسم شركان من
بــك يــا ملكــة الزمــان، ثــم إن الملكــة إبريــزة صــاحت علــى جواريهــا وأمــرتهن بالرحيــل بعــد أن يطلقــن العشــرين 



أســيرًا الــذين كــن أســرتهن مــن قــوم شــركان، فامتثلــت الجــواري أمرهــا ثــم قــبلن األرض بــين يــديها، فقــال لهــن: 
لوك مدخرًا للشدائد ثم إنه أشار إلى أصحابه أن يسلموا عليها فترجلوا جميعًا وقبلوا مثلكن من يكون عند الم

األرض بين يدي الملكة إبريزة ثم ركب المائتا فارس وساروا في الليل والنهار مدة ستة أيام وبعد ذلـك أقبلـوا 
فــرنج، وأدرك شــهرزاد علــى الــديار، فــأمر شــركان الملكــة إبريــزة وجواريهــا أن ينــزعن مــا علــيهن مــن لبــاس اإل

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والستين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شركان أمر الملكة إبريـزة وجواريهـا أن ينـزعن مـا علـيهن مـن الثيـاب وأن 

لـده عمـر النعمـان يلبسن لباس بنات الروم ففعلن ذلك، ثم إنه أرسل جماعة من أصحابه إلـى بغـداد لـيعلم وا
بقدومـه، ويخبـره أن الملكــة إبريـزة بنــت ملـك الــروم جـاءت صــحبته ألجـل أن يرســل مركبـًا لمالقــاتهم ثـم إنهــم 
نزلوا من وقتهم وساعتهم في المكان الذي وصلوا إليه وباتوا فيه إلى الصـباح فلمـا أصـبح ركـب شـركان هـو 

بلوا المدينـة وٕاذا بـالوزير دنـدان قـد أقبـل فـي ألـف ومن معه وركبت أيضًا الملكة إبريزة هـي ومـن معهـا واسـتق
فارس من أجل مالقاة الملكة إبريزة هـي وشـركان وكـان خروجـه بإشـارة الملـك عمـر النعمـان كمـا أرسـل إليـه 
ولده شركان فلما قربوا منهما توجهوا إليهمـا وقبلـوا األرض بـين أيـديهما، ثـم ركبـا وركبـوا معهمـا وصـاروا فـي 

إلــى المدينــة وطلعــا قصــر الملــك ودخــل شــركان علــى والــده، فقــام إليــه واعتنقــه وســأل خــدمتهما حتــى وصــال 
عن الخبر فأخبره بما قالته الملكة إبريزة وما اتفق له معها، وكيـف فارقـت مملكتهـا وفارقـت أباهـا، وقـال لهـا 

أجـل صـفية بنتـه إنها اختارت الرحيل معنا والقعود عندنا وأن ملك القسـطنطينية أراد أن يعمـل لنـا حيلـة مـن 
ألن ملك الروم قد أخبره بحكايتها وبسبب إهـدائها إليـك وأن ملـك الـروم مـا كـان يعـرف ذلـك مـا كـان أهـداها 
إليك بل كان يردها إلـى والـدها ثـم قـال شـركان لوالـده: ومـا يخلصـنا مـن هـذه الحيـل والمكايـد إال إبريـزة بنـت 

كي ألبيه ما وقع له معها من أوله إلى آخره من أمـر ملك القسطنطينية وما رأينا أشجع منها ثم أنه شرع يح
  المصارعة والمبارزة.

فلما سمع الملك عمر النعمان من ولده شركان ذلك الكالم عظمـت إبريـزة عنـده وصـار يتمنـى أن يراهـا، ثـم 
إنـــه طلبهـــا ألجـــل أن يســـألها فعنـــد ذلـــك ذهـــب شـــركان إليهـــا وقـــال لهـــا: إن الملـــك يـــدعوك فأجابـــت بالســـمع 

ة، فأخذها شركان وأتى بها إلى والـده وكـان والـده قاعـدًا علـى كرسـيه وأخـرج مـن كـان عنـده ولـم يبـق والطاع
عنــده غيــر الخــدم فلمــا دخلــت الملكــة إبريــزة علــى الملــك عمــر النعمــان وقبلــت األرض بــين يديــه وتكلمــت 

لجلوس بأحســـن الكـــالم فتعجـــب الملـــك مـــن فصـــاحتها وشـــكرها علـــى مـــا فعلـــت مـــع ولـــده شـــركان وأمرهـــا بـــا
فجلست وكشفت عن وجهها فلمـا رآهـا الملـك خبـل بينـه وبـين عقلـه ثـم إنـه قربهـا إليـه وأدناهـا منـه وأفـرد لهـا 
قصرًا مختصًا بها وبجواريها ورتب ثـم أخـذ يسـألها عـن تلـك الخـرزات الـثالث التـي تقـدم ذكرهـا سـابقًا فقالـت 

ى محلهـا وفتحـت صـندوقًا وأخرجـت منـه له: إن تلك الخرزات معي يا ملك الزمان ثم إنها قامـت ومضـت إلـ
علبة وأخرجت من العلبة حقًا من الذهب وفتحته وأخرجت منه تلك الخرزات الثالث ثم قبلته وناولتها للملـك 



وانصــرفت فأخــذت قلبـــه معهــا وبعـــد انصــرافها أرســل إلـــى ولــده شـــركان فحضــر فأعطــاه خـــرزة مــن الـــثالث 
ولـدي قـد أعطيـت منهمـا واحـد ألخيـك ضـوء المكـان والثانيـة  خرزات فسـأله عـن االثنتـين األخـريين فقـال: يـا

  ألختك نزهة الزمان.
فلمـا سـمع شـركان أن لـه أخــًا يسـمى ضـوء المكـان ومــا كـان يعـرف إال أختـه نزهــة الزمـان التفـت إلـى والــده  

وء قال: نعم وعمره اآلن ست سنين ثم أعلمه أن اسمه ض ؟الملك النعمان وقال له: يا والدي ألك ولد غيري
المكان وأخته نزهة الزمان وأنهما ولدا فـي بطـن واحـد فصـعب عليـه ذلـك ولكنـه كـتم سـره وقـال لوالـده: علـى 
بركة اهللا تعالى ثم رمى الخرزة من يده ونفض أثوابه فقـال لـه الملـك: مـالي أراك قـد تغيـرت لمـا سـمعت هـذا 

ك، وهـذه خـرزة لـك مـن الـثالث الخبر مع أنك صاحب المملكة من بعـدي وقـد عاهـدت امـرأة الدولـة علـى ذلـ
فأطرق شركان برأسه إلى األرض واستحى أن يكافح والده ثم قام هو ال يعلم كيف يصنع من شـدة  ؟خرزات

الغيظ وما زال ماشيًا حتى دخل قصر الملكة إبريزة فلما أقبل عليها نهضت إليه قائمـة وشـكرته علـى أفعالـه 
مــا اســتقر بــه الجلــوس رأت فــي وجهــه الغــيظ فســألته عــن ودعــت لــه ولوالــده وجلســت وأجلســته فــي جانبهــا فل

حالــه، ومــا ســبب غيظــه فأخبرهــا أن والــده الملــك عمــر النعمــان رزق مــن صــفية ولــدين ذكــرًا وأنثــى، وســمى 
الولد ضوء المكان واألنثـى نزهـة الزمـان وقـال لهـا: إنـه أعطاهمـا خـرزتين وأعطـاني واحـدة فتركتهـا وأنـا إلـى 

فــي هــذا الوقــت فخنقنــي الغــيظ، وقــد أخبرتــك بســبب غيظــي ولــم أخــف عنــك شــيئًا اآلن لــم أعلــم بــذلك إال 
 ؟وأخشــى عليــك أن يتزوجــك فــإني رأيــت منــه عالمــة الطمــع فــي أنــه يتــزوج بــك فيمــا تقــولين أنــت فــي ذلــك

فقالت: اعلم يا شركان أن أبـاك مـا لـه حكـم علـي وال يقـدر أن يأخـذني بغـي بغيـر رضـاي وٕان كـان يأخـذني 
وحي وأما الثالث خرزات فمـا كـان علـى بـالي أنـه يـنعم علـي أحـد مـن أوالده بشـيء منهـا ومـا غصبًا قتلت ر 

ظننت إال أنه يجعلها في خزائنه مع ذخائره ولكن أشتهي من إحسانك أن تهب لي الخرزة التـي أعطاهـا لـك 
إنـي أخـاف والدك إن قبلتها منه فقال سمعًا وطاعة، ثـم قالـت لـه: ال تخـف وتحـدثت معـه سـاعة وقالـت لـه: 

أن يسمع أبي أني عندكم فيسعى فـي طلبـي ويتفـق هـو والملـك أفريـدون مـن أجـل ابنتـه صـفية فيأتيـان إلـيكم 
بعساكر وتكون ضجة عظيمة. فلما سمع شركان ذلك قال لها: يا موالتي إذا كنت راضية باإلقامة عندنا ال 

ت: مــا يكــون إال الخيــر وهــا أنــتم إن تفكــري فــيهم فلــو اجتمــع علينــا كــل مــن فــي البــر والبحــر لغلبنــاهم فقالــ
أحسنتم إلي إن قعـدت عنـدكم وٕان أسـأتموني رحلـت مـن عنـدكم ثـم إنهـا امـرت الجـواري بإحضـار شـيء مـن 
األكــل فقــدمن المائــدة فــأكر شــركان شــيئًا يســيرًا ومضــى إلــى داره مهمومــًا مغمومــًا، هــذا مــا كــان مــن أمــر 

  شركان.
فإنـه بعـد انصـراف ولـده شـركان مـن عنـده قـام ودخـل علـى جاريتـه وأما ما كان مـن أمـر أبيـه عمـر النعمـان 

صفية ومعه تلك الخرزات فلما رأته نهضت قائمة على قدميها إلى أن جلس فأقبل عليه ولداه ضوء المكـان 
ونزهة الزمان فلما رآهما قبلهمـا وعلـق علـى كـل واحـد منهمـا خـرزة ففرحـا بـالخرزتين وقـبال يديـه وأقـبال علـى 

بهما ودعت للملك بطول الدوام فقال لها الملك: يا صفية حيث أنك ابنـة الملـك أفريـدون ملـك  أمهما ففرحت
فلما سمعت صـفية ذلـك قالـت:  ؟القسطنطينية ألي شيء لم تعلميني ألجل أن أزيد في إكرامك ورفع منزلتك



غمـورة بأنعامـك وخيـرك أيها الملك وماذا أريد أكثر مـن هـذا زيـادة علـى هـذه المنزلـة التـي أنـا فيهـا، فهـا أنـا م
وقد رزقني اهللا منك بولدين ذكر وأنثى، فأعجب الملك عمر النعمان كالمها واستظرف عذوبة ألفاظها ودقة 
فهمها وظرف أدبها ومعرفتها ثم إنه مضى من عنده من عندها وأفرج لها وألوالدها قصرًا عجيبـًا ورتـب لهـم 

بـاء والجرائحيـة وأوصـاهم بهـم وزاد فـي رواتـبهم وأحسـن إلـيهم الخدم والحشم والفقهاء والحكماء والفلكيـة واألط
  غاية اإلحسان، ثم رجع إلى قصر المملكة والمحاكمة بين الناس هذا ما كان من أمره مع صفية وأوالدها.

وأمــا مــا كــان مــن أمــره مــع الملكــة إبريــزة فإنــه اشــتغل بحبهــا وصــار لــيًال ونهــارًا مشــغوفًا بهــا وفــي كــل ليلــة  
ا ويتحدث عندها ويلوح لها بالكالم فلم ترد له جوابـًا بـل تقـول: يـا ملـك الزمـان أنـا فـي هـذا الوقـت يدخل إليه

مـــالي غـــرض فـــي الرجـــال فمـــا رأى تمنعهـــا منـــه اشـــتد بـــه الغـــرام وزاد عليـــه الوجـــد والهيـــام، فلمـــا أعيـــاه ذلـــك 
حــردوب وأخبــره أنهــا ال أحضــر وزيــره دنــدان وأطلعــه علــى مــا فــي قلبــه مــن محبــة الملكــة إبريــزة ابنــة الملــك 

تدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينـل منهـا شـيئًا فلمـا سـمع الـوزير دنـدان ذلـك قـال للملـك: إذا جـن الليـل 
فخــذ معــك قطعــة بــنج مقــدار مثقــال وادخــل عليهــا واشــرب معهــا شــيئًا مــن الخمــر فــإذا كــان وقــت الفــراغ مــن 

سـقها إيـاه فإنهـا مـا تصـل إلـى مرقـدها، إال وقـد تحكـم الشرب فأعطها القدح األخير واجعل فيـه ذلـك البـنج وا
عليهـا البــنج فتبلــغ غرضـك منهــا وهــذا مـا عنــدي مــن الــرأي، فقـال لــه الملــك: نعـم مــا أشــرت بـه علــي ثــم إنــه 
عمد إلى غزائنه وأخرج منها قطعة بنج مكرر لـو شـمه الفيـل لرقـد مـن السـنة إلـى السـنة ثـم إنـه وضـعها فـي 

يــل مــن الليــل ودخــل علــى الملكــة إبريــزة فــي قصــرها، فلمــا رأتــه نهضــت إليــه جيبــه وصــبر إلــى أن مضــى قل
قائمة فأذن لها بالجلوس وجلس عندها وصار يتحـدث معهـا فـي أمـر الشـراب فقـدمت سـفرة الشـراب وصـفت 

  له األواني وصار يشرب معها وينادمها إلى أن دب السكر في رأس الملكة إبريزة.
أخـرج قطعـة البـنج مـن يـده وجعلهـا بـين أصـابعه ومـأل كأسـًا بيـده وشـربه فلما علم الملك عمر النعمـان ذلـك 

ومأل ثانيًا وأسقط قطعة البنج من جيبـه فيـه وهـي ال تشـعر بـذلك، ثـم قـال لهـا: خـذي اشـربي فأخذتـه الملكـة 
إبريزة وشربته فمـا كـان إال دون سـاعة حتـى تحكـم البـنج عليهـا وسـلب إدراكهـا فقـام إليهـا ملقـاة علـى ظهرهـا 

د كانت قلعت السراويل من رجليها ورفع الهواء ذيل قميصها عنها فلما دخل عليها الملك ورآها على تلـك وق
الحالــة ووجــد عنـــد رأســها شـــمعة وعنــد رجليهــا شـــمعة تضــيء علـــى مــا بــين فخـــذيها خيــل بينـــه وبــين عقلـــه 

ام من فوقها ودخـل إلـى ووسوس له الشيطان، فما تمالك نفسه حتى قلع يراويله ووقع عليها وأزال بكارتها وق
جارية من جواريهـا يقـال لهـا مرجانـة وقـال لهـا: ادخلـي علـى سـيدتك وكلميهـا فـدخلت الجاريـة علـى سـيدتها، 
فوجدت دمها يجري على سيقانها وهي ملقاة على ظهرها فمدت يدها إلـى منـديل مـن مناديلهـا وأصـلحت بـه 

  شأن سيدتها ومسحت عنها ذلك الدم.
مت الجاريــة مرجانــة وغســلت وجــه ســيدتها ويــديها ورجليهــا ثــم جــاءت بمــاء الــورد فلمــا أصــبح الصــباح تقــد

وغســلت وجههــا وفمهــا فعنــد ذلــك عطســت الملكــة إبريــزة وتقيــأت ذلــك البــنج لنزلــت قطعــة البــنج مــن باطنهــا 
كــالقرص، ثــم إنهــا غســلت فمهــا ويــدها وقالــت: أعلمينــي بمــا كــان مــن أمــري فأخبرتهــا أنهــا رأتهــا ملقــاة علــى 

ا ودمها سائل على فخـذيها فعرفـت أن الملـك عمـر النعمـان قـد وقـع بهـا وواصـلها وتحـت حيلتـه عليهـا ظهره



فاغتمت لذلك غمًا شديدًا وحجبت نفسها وقالت لجواريها: امنعوا كل من أراد أن يدخل علي وقولوا له: إنهـا 
  ضعيفة حتى أنظر ماذا يفعل اهللا بي.

مــان بــأن الملكــة إبريــزة ضــعيفة فصــار يرســل إليهــا األشــربة فعنــد ذلــك وصــل الخبــر إلــى الملــك عمــر النع
والسكر والمعـاجين وأقامـت علـى ذلـك شـهورًا وهـي محجوبـة، ثـم إن الملـك قـد بـردت نـاره وانطفـأ شـوقه إليهـا 
وصــبر عنهــا وكانــت قــد علقــت بــه، فلمــا مــرت عليهــا أشــهر وظهــر الحمــل وكبــر بطنهــا ضــاقت بهــا الــدنيا 

علمي أن القوم ما ظلموني وٕانما أنا الجانية على نفسي حيث أبـي وأمـي ومملكتـي فقالت لجاريتها مرجانة: ا
وأنا قد كرهت الحياة وضعفت همتي ولم يبق عندي من الهمة وال من القوة شيء، وكنـت إذا ركبـت جـوادي 
أقدر عليه وأنـا اآلن ال أقـدر الركـوب ومتـى ولـدت عنـدهم صـرت معيـرة عنـد الجـواري وكـل مـن فـي القصـر 

 أنه أزال بكارتي سفاحًا وٕاذا رجعت ألبي بأي وجه ألقاه وبأي وجه أرجع إليه وما أحسن قول الشاعر:  يعلم

 وال نديم وال كأس وال سكن  بم التغلل من أهلي وال وطني

فقالت لها مرجانة: األمر أمرك وأنا في طوعك فقالت: وأنا اليوم أريد أن أخرج سرًا بحيث ال يعلم بـي أحـد  
فر إلى أبي وأمي فإن اللحم إذا أنتن ما له إال أهله واهللا يفعل بي ما يريد، فقالت لها: ما تفعلـين غيرك وأسا
ثـم إنهـا جهـزت أحوالهـا وكتمـت سـرها وصـبرت أيامـًا حتـى خـرج الملـك للصـيد والقـنص وخـرج  ؟أيتها الملكـة

مرجانـة وقالـت لهـا: أريـد أن  ولده شـركان إلـى القـالع ليقـيم بهـا مـدة مـن الزمـان فأقبلـت إبريـزة علـى جاريتهـا
وٕان قعدت خمسة أيام أو أربعة وضعت هنـا  ؟أسافر في هذه الليلة ولكن كيف أصنع في المقادير وقد قرب

ولم أقـدر أن أروح بـالدي وهـذا مـا كـان مكتوبـًا علـى جبينـي ومقـدرًا علـي فـي الغيـب. ثـم تفكـرت برهـة وبعـد 
ا ويخدمنا في الطريق فإنه ليس لي قـوة علـى حمـل السـالح، ذلك قالت لمرجانة: انظري لنا رجًال يسافر معن

فقالت مرجانة: واهللا يا سيدتي ما أعرف غير عبد أسود اسمه الغضبان وهو من عبيـد الملـك عمـر النعمـان 
وهو شـجاع مـالزم لبـاب قصـرنا فـإن الملـك أمـره أن يخـدمنا وقـد غمرنـاه بإحسـاننا فهـا أنـا أخـرج إليـه وأكلمـه 

ر وأعده بشـيء مـن المـال وأقـول لـه: إذا أردت المقـام عنـدنا أزوجـك بمـن تشـاء، وكـان قـد في شأن هذا األم
  ذكر لي قبل اليوم أنه كان يقطع الطريق فإن هو وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا إلى بالدنا.

فقالت لها: هاتيه عندي حتى أحدثه، فخرجت له مرجانة وقالت له: يا غضبان قد أسعدك اهللا إن قبلـت مـن 
دتك ما تقوله لك من الكـالم ثـم أخـذت بيـده واقبلـت علـى سـيدتها فلمـا رآهـا قبـل األرض بـين يـديها فحـين سي

رأته نفر قلبها منه لكنها قالت في نفسها: إن الضرورة لها أحكام وأقبلت عليه تحدثه وقلبها نافر منه وقالـت 
أمري تكون كاتمًا له. فلمـا نظـر  له: يا غضبان هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان وٕاذا أظهرتك على

العبــد إليهــا ورأى حســنها ملكــت قلبــه وعشــقها لوقتــه وقــال لهــا: يــا ســيدتي إن أمرتينــي بشــيء ال أخــرج عنــه 
فقالــت لــه: أريــد منــك فــي هــذه الســاعة أن تأخــذني وتأخــذ جــاريتي هــذه وتشــد لنــا راحلتــين وفرســين مــن خيــل 

ًا مــن الــزاد وترحــل معنــا إلــى بالدنــا وٕان أقمــت عنــدنا الملــك وتضــع علــى كــل فــرس خرجــًا مــن المــال وشــيئ



زوجناك من تختارها من جواري وٕان طلبت الرجوع إلى بـالدك أعطينـاك مـا تحـب ثـم ترجـع إلـى بـالدك بعـد 
  أن تأخذ ما يكفيك من المال.

وأشـد  فلما سمع الغضبان ذلك الكالم فرح فرحًا شديدًا وقال: يا سيدتي إني أخدمكما بعيوني وأمضي معكما
لكمــا الخيــل. ثــم مضــى وهــو فرحــان وقــال فــي نفســه: قــد بلغــت مــا أريــد منهمــا، وٕان لــم يطــاوعني قتلتهمــا 
وأخذت مـا معهمـا مـن المـال وأضـمر ذلـك فـي سـره، ثـم مضـى وعـاد ومعـه راحلتـان وثـالث مـن الخيـل وهـو 

الطلــق فمــا قــدرت أن راكــب إحــداهن وأقبــل علــى الملكــة إبريــزة وقــدم إليهــا فرســًا فركبتهــا وهــي متوجعــة مــن 
تمسك نفسها على الفرس، فقالت للغضبان: أنزلني فقد لحقنـي الطلـق وقالـت لمرجانـة: انزلـي واقعـدي تحتـي 
وولديني، فعند ذلك نزلت مرجانة من فوق رأسها ونزل الغضـبان مـن فـوق فرسـه وشـد لجـام الفرسـين ونزلـت 

الطلــق، وحــين رآهــا الغضــبان نزلــت علــى الملكــة إبريــزة مــن فــوق فرســها وهــي غائبــة عــن الــدنيا مــن شــدة 
األرض وقف الشيطان في وجهه فشهر حسـامه فـي وجهـا وقـال: يـا سـيدتي ارحمينـي بوصـلك، فلمـا سـمعت 
مقالتــه التفتــت إليــه وقالــت لــه: مــا بقــي إال العبيــد الســود بعــد مــا كنــت ال أرضــى بــالملوك الصــناديد. وأدرك 

 شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  الليلة الثامنة والستين  وفي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن لملكــة إبريــزة لمــا قالــت للعبــد، العبــد هــو الغضــبان: مــا بقــي إال العبيــد 

فـال تـتكلم بشـيء  ؟السود ثم صارت تبكته وأظهرت له الغيظ وقالت له: ويلك ما هـذا الكـالم الـذي تقولـه لـي
ء مما قلته ولو سقيت كأن الردى ولكن اصبر حتى أصـلح من هذا في حضرتي واعلم أنني ال أرضى بشي

الجنين وأصـلح شـأني وأرمـي الخـالص ثـم بعـد ذلـك إن قـدرت علـي فافعـل بـي مـا تريـد وٕان لـم تتـرك فـاحش 
  الكالم في هذا الوقت فإني أقتل نفسي بيدي وأرتاح من هذا كله، ثم أنشدت هذه األبيات: 

 ادث والـزمـانمكايدة الحو   أيا غضبان دعني قد كفانـي

  وقال النار مثوى من عصاني  عن الفحشاء ري قد نهـانـي

 بعين النقص دعني ال تراني  وٕاني ال أميل بفـعـل سـوء

  وترعى حرمتي فيمن رعاني  ولم تترك الفحشـاء عـنـي

 وأجلب كل قاصيها ودانـي  ألسرح طاقتي لرجال قومي 

 ـاشـًا يرانـيلما خليت فح  ولو قطعت بالسيف اليمانـي

  فكيف العبد من نسل الزواني  من األحرار والكبراء طـرا

فلمـــا ســـمع الغضـــبان ذلـــك الشـــعر غضـــب عضـــبًا شـــديدًا واحمـــرت مقلتـــه واغبـــرت ســـحنته وانتفخـــت نـــاخره 
 وامتدت مشافره وزادت به النفرات وأنشد هذه األبيات: 

 قتيل هواك باللحظ اليمانـي  أيا إبريزة ال تـتـركـينـي



 وجسمي ناحل والصبر فاني  فقلبي قد تقطع من جـفـاك

 فعقلي نازح والشوق دانـي  ولفظك قد سبى األلباب سحراً 

 الرمـان ألبلغ مأربي في ذا  ولو أجلبت ملء األرض جيشاً 

فلما سمعت إبريزة كالمه بكت بكاء شديدًا وقالـت: ويلـك يـا غضـبان وهـل بلـغ مـن قـدرك أن تخـاطبني بهـذا 
فلمـا سـمع ذلـك العبـد الـنحس هـذا الكـالم  ؟يا ولد الزنا وتربية الخنـا، أتحسـب أن النـاس كلهـم سـواء الخطاب

غضب منها غضبًا شديدًا وتقدم إليها وضربها بالسيف فقتلهـا وسـاق جوادهـا بعـد أن أخـذ المـال وفـر بنفسـه 
  هاربًا في الجبال.

بريـزة فإنهـا صـارت طريحـة علـى األرضـوكان هذا ما كان من أمر الغضبان، وأما ما كـان مـن أمـر الملكـة إ
الولــد الــذي ولدتــه ذكــرًا فحملتــه مرجانــة فــي حجرهــا وصــرخت صــرخة عظيمــة وشــقت أثوابهــا وصــارت تحثــو 
التــراب علــى رأســها وتلطــم علــى خــدها حتــى طلــع الــدم مــن وجههــا وقالــت: واحســرتاه كيــف قتــل ســيدتي عبــد 

وٕاذا بغبــار قــد ثــار حتــى ســد األقطــار ولمــا انكشــف ذلــك  فبينمــا هــي تبكــي ؟أســود ال قيمــة لــه بعــد فروســيتها
الغبار بان من تحته عسكر جرار وكانت العساكرعساكر ملك الروم والد الملكـة إبريـزة، وسـبب ذلـك أنـه لمـا 
ســـمع أن ابنتـــه هربـــت هـــي وجواريهـــا إلـــى بغـــداد وأنهـــا عنـــد الملـــك عمـــر النعمـــان خـــرج بمـــن معـــه ليســـأل 

يعلـم بخبـر ابنتـه وكـان علـى بعـد هـؤالء الثالثـة ابنتـه والعبـد الغضـبان وجاريتهـا  المسافرين من أين أتوا لعلـه
مرجانــة فقصــدهم ليســألهم، فلمــا قصــدهم خــاف العبــد علــى نفســه بســبب قتلهــا فنجــا بنفســه فلمــا أقبلــوا عليهــا 
يًا رآها أبوها مرمية على األرض وجاريتها تبكي عليها، فرمى نفسه من فوق جواده ووقع علـى األرض مغشـ

عليــه فترجــل كــل مــن كــان معــه مــن الفرســان واألرمــاء والــوزراء وضــربوا الخيــام ونصــبوا قبــة الملــك حــردوب 
ووقف أرباب الدولة خـارج تلـك القبـة، فلمـا رأت مرجانـة سـيدها عرفتـه وزادت فـي البكـاء والنحيبـز فلمـا أفـاق 

تــل ابنتــك عبــد أســود مــن عبيــد الملــك مــن غشــيته ســألها عــن الخبــر فأخبرتــه بالقصــة وقالــت لــه: إن الــذي ق
الملــك عمــر النعمــان وأخبرتــه بمــا فعلــه الملــك عمــر النعمــان بابنتــه. فلمــا ســمع الملــك حــردوب ذكلــك الكــالم 
اسودت الدنيا في وجهـه وبكـى بكـاء شـديدًا، ثـم أمـر بإحضـار محفـة وحمـل ابنتـه فيهـا ومضـى إلـى قيسـارية 

ذات الــدواهي وقــال لهــا: أهكــذا يفعلــون المســلمون وأدخلوهــا القصــر ثــم إن الملــك حــردوب دخــل علــى أمــه 
فإن الملك عمر النعمان أزال بكارتها قهـرًا، وبعـد ذلـك قتلهـا عبـد أسـود مـن عبيـده فواحـق المسـيح ال  ؟ببنتي

بد من أخذ ثأر ابنتي أو كشف العـار عـن عرضـي وٕاال قتلـت نفسـي بيـدي، ثـم بكـى بكـاء شـديدًا، فقالـت لـه 
ابنتـك إال مرجانـة ألنهـا كانـت تكرههـا فـي البـاطن ثـم قالـت لولـدها: ال تحـزن مـن  أمه ذات الدواهي: ما قتل

أخــذ ثأرهــا فواحــق المســيح، ال أرجــع عــن الملــك النعمــان حتــى أقتلــه وأقتــل أوالده وألعملــن معــه عمــًال تعجــز 
كـل عنه الدهاة واألبطال ويتحدث عنه المتحـدثون فـي جميـع األقطـار ولكـن ينبغـي لـك أن تمتثـل أمـري فـي 

  ما أقوله وأنت تبلغ ما تريد فقال: وحق المسيح ال أخالفك أبدًا فيما تقولينه.



قالــت لــه: إئتنــي بجــوار نهــد أبكــار وائتنــي بحكمــاء الزمــان وأجــزل لهــم العطايــا وامــرهم أن يعلمــوا الجــواري  
لحكمـــاء الحكمـــة واألدب وخطـــاب الملـــوك ومنـــادمتهم واألشـــعار وأن يتعلمـــوا بالحكمـــة والمـــواعظ، ويكـــون ا

مســلمين ألجــل أن يعلمــوهن أخبــار العــرب وتــواريخ الخلفــاء وأخبــار مــن ســلف مــن ملــوك اإلســالم ولــو أقمنــا 
علــى ذلــك عشــرة أعــوام وطــول روحــك واصــبر فــإن بعــض األعــراب يقــول: أن أخــذ الثــأر بعــد أربعــين عامــًا 

يحـب الجـواري وعنـده ثلثمائـة  مدته قليلة، ونحن إذا علمنا تلك الجواري بلغنا من عدونا ما نختار ألنـه ممـن
وست وستون جارية وازددن مائة جارية من خواص جواريـك الالتـي كـن مـع المرحومـة فـإذاتعلم الجـواري مـا 
أخبرتك من العلوم فإني آخذهن بعد ذلك وأسافر بهن فلما سمع الملك حردوب كالم أمـه ذات الـدواهي فـرح 

ــأتوا إليــه فرحــًا شــديدًا وقبــل رأســها، ثــم أرســل مــن وقتــه وســاع ــبالد، لي ته المســافرين والقصــاد إلــى أطــراف ال
بالحكمــاء مــن المســلمين فــامتثلوا أمــره وســافروا إلــى بــالد بعيــدة، وأتــوا بمــا طلبــه مــن الحكمــاء والعلمــاء فلمــا 
حضــروا بــين يديــه أكــرمهم غايــة اإلكــرام وخلــع علــيهم الخلــع ورتــب لهــم الرواتــب والجرايــات ووعــدهم بالمــال 

  لوا ما أمرهم به، ثم أحضر لهم الجواري، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.الجزيل إذا فع
 

  وفي الليلة التاسعة والستين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العلمــاء والحكمــاء لمــا حضــروا عنــد الملــك حــردوب أكــرمهم إكرامــًا زائــدًا 

لحكمــة واألدب فــامتثلوا أمــره. هــذا مــا كــان مــن أمــر وأحضــروا الجــواري بــين أيــديهم وأوصــاهم أن يعلمــوهن ا
الملـك حـردوب وأمـا مـا كـان مــن أمـر الملـك عمـر النعمـان فإنـه لمــا عـاد مـن الصـيد والقـنص وطلـع القصــر 
طلــب الملكــة إبريــزة فلــم يجــدها ولــم يخبــره أحــد عنهــا فعظــم عليــه ذلــك، وقــال: كيــف تخــرج هــذه الجاريــة مــن 

انــت مملكتــي علــى هــذا األمــر فإنهــا ضــائعة المصــلحة وال ضــابط بهــا فمــا القصــر ولــم يعلــم بهــا أحــد، فــإن ك
بقيت أخرج إلى الصيد والقنص حتـى ارسـل إلـى األبـواب مـن يتوكـل بهـا واشـتد حزنـه وضـاق صـدره، لفـراق 
الملكة إبريزة فبينما هو كذلك وٕاذا بولده شركان قد أتى من سفره، فأعلمه والده بذلك وأخبره أنها هربـت وهـو 

لصيد والقنص فاغتم شركان ذلك غمًا شديدًا ثم إن الملك صار يتفقد أوالده كل يـوم ويكـرمهم وكـان قـد في ا
أحضــر العلمــاء والحكمــاء ليعلمــوهم العلــم، ورتــب لهــم الرواتــب فلمــا رأى شــركان ذلــك األمــر غضــب غضــبًا 

  هذا األمر. شديدًا وحسد أخوته على ذلك إلى أن ظهر أثر الغيظ في وجهه ولم يزل متمرضًا حتى
فقـال لـه شـركان: يـا  ؟فقال له والده يومًا من األيـام: مـالي أراك تـزداد ضـعفًا فـي جسـمك واصـفرار فـي لونـك

والـــدي كلمـــا رأيتـــك تقـــرب أخـــواتي وتحســـن إلـــيهم يحصـــل عنـــدي حســـد وأخـــاف أن يزيـــد بـــي الحســـد فـــأقتلهم 
ك، ولكـن أنـا أشـتهي مـن أحسـانك وتقتلني أنت بسـببهم إذا أنـا قتلـتهم فمـرض جسـمي وتغيـر لـوني بسـبب ذلـ

أن تعطيني قلعة من القالع حتى أقيم بها بقيـة عمـري، فـإن صـاحب المثـل يقـول: بعـدي عـن حبيبـي أجمـل 
  وأحسن عين ال تنظر وقلب ال يحزن. ثم أطرق برأسه إلى األرض.

يـا ولـد إنـي فلما سمع الملك عمر النعمان كالمه عرف سبب ما هو فيه من التغير فأخـذ بخـاطره وقـال لـه: 
أجيبك إلى ما تريد، وليس في ملكي أكبر من قلعة دمشق فقد ملكتها من هـذا الوقـت، ثـم أحضـر المـوقعين 



في الوقت والساعة وأمرهم بكتابة تقليد ولده شـركان واليـة دمشـق الشـام فكتبـوا لـه ذلـك وجهـزوه وأخـذ الـوزير 
والــده وودعتــه األمــراء وأكــابر الدولــة وســار  دنــدان معــه وأوصــاه بالمملكــة والسياســة وقلــده أمــوره، ثــم ودعــه

بالعسكر حتى وصل إلى دمشق فلما وصل إليهـا دق لـه أهلنـا الكاسـات، وصـاحوا بالبوقـات وزينـوا المدينـة، 
  وقابلوه بموكب عظيم سار فيه أهل الميمنة ميمنة وأهل الميسرة ميسرة فهذا ما كان من أمر شركان.

نعمان فإنه بعد سفر ولده شركان أقبل عليه الحكماء وقالوا له: يـا موالنـا وأما ما كان من أمر والده عمر ال 
إن أوالدك تعلموا الحكمة واألدب فعند ذلك فرح عمر النعمان فرحـًا شـديدًا وأنعـم علـى جميـع الحكمـاء حيـث 
رأى ضــوء المكــان كبــر وترعــرع وركــب الخيــل وصــار لــه مــن العمــر أربــع عشــر ســنة وطلــع مشــتغًال بالــدين 

بادة محبًا للفقراء وأهل العلم والقرآن، وصار أهل بغداد بحبونه نساء ورجاًال إلى أن طـاف بغـداد محمـل والع
العراق من أهل الحج، وزيارة قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فلما رأى ضـوء المكـان مركـب المحمـل اشـتاق 

فمنعــه مــن ذلــك، وقــال لــه:  إلــى الحــج فــدخل علــى والــده وقــال لــه: إنــي أتيــت إليــك ألســتأذنك فــي أن أحــج،
  اصبر إلى العام القابل وأنا أتوجه إلى الحج وآخذك معي.

فلمــا رأى األمــر يطــول عليــه دخــل علــى أختــه نزهــة الزمــان، فوجــدها قائمــة تصــلي فلمــا قضــت الصــالة قــال 
نت والـدي لها: إني قد قتلني الشوق إلـى حـج بـين اهللا الحـرام وزيـارة قبـر النبـي عليـه الصـالة والسـالم واسـتأذ

فمنعنــي مــن ذلــك، فالمقصــود أن آخــذ شــيئًا مــن المــال وأخــرج إلــى الحــج ســرًا وال أعلــم أبــي بــذلك، فقالــت لــه 
أختــه: بــاهللا عليــك أن تأخــذني معــك وال تحرمنــي مــن زيــارة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال لهــا: إذا جــن 

  الظالم فاخرجي من هذا المكان وال تعلمي أحدًا بذلك.
صف الليل قامت نزهة الزمان وأخذت شيئًا من المال ولبست لباس الرجـال وكانـت قـد بلغـت مـن فلما كان ن

العمــر مثــل عمــر ضــوء المكــان ومشــت متوجهــة إلــى بــاب القصــر فوجــدت أخاهــا ضــوء المكــان قــد جهــز 
 الجمــال فركــب وأركبهــا وســارا لــيًال واختلطــا بــالحجيج ومشــيا إلــى أن صــارا فــي وســط الحجــاج العــراقيين ومــا

زاال سائرين وكتب اهللا لهما السالمة، حتى دخال مكة المشرفة ووقفا بعرفات وقضيا مناسك الحـج ثـم توجهـا 
إلــى زيــارة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم فــزاراه، وبعــد ذلــك أرادا الرجــوع مــع الحجــاج إلــى بالدهمــا فقــال ضــوء 

ليــه الصــالة والســالم فقالــت لــه: وأنــا المكــان ألختــه: يــا أختــي أريــد أن أزور بيــت المقــدس والخليــل إبــراهيم ع
كــذلك واتفقــا علــى ذلــك ثــم خرجــا واكتــرى لــه ولهــا مــع المقادســة وجهــزا حالهمــا وتوجهــا مــع الركــب فحصــل 
ألخته في تلك الليلة حمـى بـاردة فتشوشـت ثـم شـفيت وتشـوش اآلخـر فصـارت تالطفـه فـي ضـعفه ولـم يـزاال 

ى ضـوء المكـان ثـم إنهمـا نـزال فـي خـان هنـاك واكتريـا سائرين إلى أن أدخال بيت المقدس واشتد المـرض علـ
  لهما فيه حجرة واستقرا فيها ولم يزل المرض يتزايد على ضوء المكان حتى أنحله وغاب عن الدنيا.

فاغتمت لذلك أخته نزهة الزمـان وقالـت: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا هـذا حكـم اهللا ثـم إنهـا قعـدت هـي وأخوهـا  
بــه الضــعف وهــي تخدمــه وتتفــق عليــه وعلــى نفســها حتــى فــرغ مــا معهــا مــن المــال فــي ذلــك المكــان وقــد زاد 

وافتقـرت ولــم يبــق معهــا دينــار وال درهــم فأرســلت صــبي الخــان إلــى الســوق بشــيء مــن قماشــها فباعــه وأنفقتــه 
على أخيها ثم باعت شيئًا آخر ولم تزل تبيع من متاعها شيئًا فشـيئًا حتـى لـم يبـق لهـا غيـر حصـير مقطعـة 



، وقالــت: هللا األمــر مــن قبــل ومــن بعــد ثــم قــال لهــا أخوهــا: يــا أختــي إنــي قــد أحسســت بالعافيــة وفــي فبكــت
خــاطري شــيء مــن اللحــم المشــوي فقالــت لــه أختــه: إنــي مــا لــي وجــه للســؤال، ولكــن غــدًا أدخــل بيــت أحــد 

ك وأنـت فـي األكابر وأخدم وأعمل بشيء نقتات به أنا وأنت ثم تفكرت ساعة وقالت: إني ال يهون علي فراق
هذه الحالة ولكن ال بد من طلب المعاش قهرًا عني فقال لها أخوها: بعد العز تصبحين ذليلة، فال حـول وال 
قوة إال باهللا العلي العظيم، ثم بكى وبكـت وقالـت لـه: يـا أخـي نحـن غربـاء وقـد أقمنـا هنـا سـنة كاملـة مـا دق 

ي غـال أنـي أخـرج وأخـدم وآتيـك بشـيء تقتـات فلـيس عنـدي مـن الـرأ ؟علينا الباب أحد فهل نموت من الجـوع
به إلى أن تبرأ منمرضك ثم نسافر إلى بالدنا ومكثت تبكي ساعة، ثم بعـد ذلـك قامـت نزهـة الزمـان وغطـت 
رأسها بقطعة عباءة من ثياب الجمالين كان صاحبها نسيها عندهما وقبلت راس أخيها وغطته وخرجـت مـن 

خوهـا ينتظرهـا إلـى أن قـرب وقـت العشـاء، ولـم تـأت فمكـث بعـد عنده وهـي تبكـي ولـم أيـن تمضـي ومـا زال أ
ذلك هو ينتظرها إلى أن طلع النهار فلم تعد إليه ولم يزل على هذه الحالة يومين فعظم ذلك عنـده وارتجـف 
قلبــه عليهاواشــتد بــه الجــوع، فخــرج مــن الحجــرة وصــاح علــى صــبي الخــان وقــال لــه: أريــد أن تحملنــي إلــى 

في السوق فاجتمع عليه أهـل القـدس وبكـوا عليـه لمـا رأوه علـى تلـك الحالـة وأشـار إلـيهم السوق فحمله والقاه 
بطلب شيء يأكله فجاؤوا له مـن التجـار الـذين فـي السـوق بـبعض دراهـم واشـتروا لـه شـيئًا وأطعمـوه إيـاه، ثـم 

  حملوه ووضعوه على دكان وفرشوا له قطعة برش ووضعوا عند رأسه إبريقًا.
نصرف عنه الناس وهم حاملون همه، فلما كان نصف الليل تذكر أخته فازداد بـه الضـعف فلما أقبل الليل ا

وامتنع من األكل والشرب وغاب عن الوجود فقام أهـل السـوق وأخـذوا لـه مـن التجـار ثالثـين درهمـًا، واكتـروا 
ال لهـم: علـى له له جمـًال وقـالوا للجمـال: احمـل هـذا وأوصـله إلـى دمشـق وأدخلـه المارسـتان لعلـه أن يبـرأ فقـ

ثــم خــرج بــه إلــى مكــان  ؟الــرأس ثــم قــال فــي نفســه: كيــف أمضــي بهــذا المــريض وهــو مشــرف علــى المــوت
واختفى به إلى الليل ثم ألقاه على مزبلة مستوقد حمام ثم مضى إلى حال سبيله. فلمـا أصـبح الصـباح طلـع 

 ؟مـون هــذا الميــت إال هنــاوقـاد الحمــام إلــى شـغله فوجــده ملقــى علـى ظهــره فقــال فــي نفسـه: ألي شــيء مــا ير 
ورفسه برجله فتحرك فقال الوقاد الواحد منكم يأكل قطعة حشيش ويرمي نفسه في أي موضـع كـان ثـم نظـر 
إلــى وجهــه فــرآه ال نبــات بعارضــيه، وهــو ذو بهــاء وجمــال فأخذتــه الرأفــة عليــه وعــرف أنــه مــريض وغريــب 

صـبي وقـد أوصـاني النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فقال: ال حول وال قوة إال باهللا إني دخلت في خطيئة هذا ال
بإكرام الغريب ال سيما إذا كان الغريب مريضًا ثم حمله وأتى به إلى منزله ودخل به على زوجته وأمرها أن 
تخدمــه وتفــرش لــه بســاطًا ففرشــت لــه وجعلــت تحــت رأســه وســادة وســخنت لــه مــاء وغســلت لــه يديــه ورجليــه 

لــه بشــيء مــن مــاء الــورد والســكر، ورش علــى وجهــه وســقاه الســكر  ووجهــه وخــرج الوقــاد إلــى الســوق وأتــى
وأخرج له قميصًا نظيفًا وألبسه إيـاه فشـم نسـيم الصـحة وتوجهـت إليـه العافيـة واتكـأ علـى المخـدة ففـرح الوقـاد 
بذلك وقال: الحمد هللا على عافية هذا الصبي اللهم إني أسألك بسرك المكنون أن تجعل سـالمة هـذا الشـاب 

  على يدي.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة السبعين 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد ومـا زال الوقـاد يتعهـده ثالثـة أيـام، وهـو يسـقيه السـكر ومـاء الحـالف ومـاء  

الــورد ويتعطــف عليــه ويتلطــف بــه حتــى عــادت الصــحة فــي جســمه وفــتح عينيــه فــاتفق أن الوقــاد دخــل عليــه 
فقـال ضـوء المكـان بخيـر وعافيـة  ؟جالسًا وعليه آثار العافية فقال له: ما حالك يا ولـدي فـي هـذا الوقـتفرآه 

فحمد الوقاد ربه وشكره ثم نهض إلى السوق واشترى له عشر دجاجات وأتى إلى زوجته، وقال لهـا: اذبحـي 
ت لــه دجاجــة وســلقتها، لــه فــي كــل يــوم اثنتــين واحــدة فــي أول النهــار وواحــدة فــي آخــر النهــار فقامــت وذبحــ

وأتت بها إليه وأطعمته إياها وسقته مرقتها فلما فرغ من األكل قدمت له ماء مسـخنًا فغسـل يديـه واتكـأ علـى 
الوسادة وغطته بمالءة فنام إلى العصر ثم قامـت وسـلقت دجاجـة أخـرى وأتتـه بهـا وفسـختها وقالـت لـه: كـل 

ها تطعمه فجلس عند رأسـه وقـال لـه: مـا حالـك يـا ولـدي يا ولدي فبينما هو يأكل وٕاذا بزوجها قد دخل فوجد
  فقال: الحمد هللا على العافية جزاك اهللا عني خير. ؟في هذا الوقت

ففرح الوقاد بذلك ثم إنه خرج وأتى بشراب البنفسج وماء الورد وسقاه وكان ذلك الوقاد يعمل فـي الحمـام كـل 
طفه إلى أن مضى عليه شهر من الزمان حتى زالت يوم بخمسة دراهم فيشتري له بدرهم فراريج وما زال يال

عنه آثار المرض وتوجهت إليه العافية ففرح الوقاد هو وزوجته بعافية ضوء المكان وقال: يا ولـدي هـل لـك 
قـال: نعـم فمضـى إلـى السـوق وأتـى لـه بمكـاري وأركبـه حمـارًا وجعـل يسـنده إلـى أن  ؟أن تدخل معـي الحمـام

الحمام وأجلسه في داخله ومضى إلـى السـوق واشـترى لـه سـدرًا ودقاقـًا وقـال وصل إلى الحمام ثم دخل معه 
لضوء المكان: يا سيدي بسم اهللا أغسل لك جسدك وأخذ الوقاد يحك لضـوء المكـان رجليـه، وشـرع يفسـل لـه 
جسده بالسدر والدقاق، وغذا ببالن قد أرسله معلم الحمـام إلـى ضـوء المكـان فوجـد الوقـاد يحـك رجليـه فتقـدم 

  يه البالن، وقال له: هذا نقص في حق المعلم.إل
فقــال الوقــاد: واهللا إن المعللــم غمرنــا بإحســانه فشــرع الــبالن يحلــق رأس ضــوء المكــان ثــم اغتســل هــو والوقــاد 
وبعد ذلك رجع به الوقاد إلى منزله وألبسه قميصًا رفيقًا وثوبًا من ثيابه وعمامة لطيفة وأعطاه حزامًا وكانـت 

  ذبحت دجاجتين وطبختهما.زوجة الوقاد قد 
فلمــا طلــع ضــوء المكــان وجلــس علــى الفــراش قــام الوقــاد وأذاب لــه الســكر فــي مــاء الــورد وســقاه ثــم قــدم لــه 
الســفرة وصــار الوقــاد يفســخ لــه مــن ذلــك الــدجاج ويطعمــه ويســقيه مــن المســلوقة إلــى ان اكتفــى وغســل يديــه 

مـّن اهللا بـك علـي وجعـل سـالمتي علـى يـديك، فقـال وحمد اهللا تعالى على العافية ثـم قـال الوقـاد: أنـت الـذي 
الوقاد: دع عنك هذا الكالم وقل لنا ما سبب مجيئك إلى هذه المدينة ومن أنت فإني أرى على وجهـك آثـار 

فقـال لـه الوقـاد: أمـا أنـا  ؟فقال له ضوء المكان: قـل لـي أنـت كيـف وقعـت بـي حتـى أخبـرك بحـديثي ؟النعمة
مــة فــي المســتوقد حــين الح الفجــر لمــا توجهــت إلــى أشــغالي ولــم أعــرف مــن فــإني وجــدتك مرميــًا علــى القما

  رماك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الحادية والسبعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوقاد قال: لم أعرف من رماك فأخذتك عندي وهذه حكايتي فقـال ضـوء 

ي العظام، وهي رميم إنك يا أخي ما فعلت الجميل إال مع أهله وسوف تجنـي ثمـرة المكان: سبحان من يحي
فقال الوقاد: أنت في مدينة القدس فعند ذلك تـذكر ضـوء المكـان  ؟ذلك ثم قال للوقاد: وأنا اآلن في أي بالد

  غربته وفراق أخته وبكى حيث باح بسره إلى الوقاد وحكى له حكايته ثم أنشد هذه األبيات: 
 ومن أجلهم قامت علي الـقـيامة  حملوني في الهوى غير طاقتي لقد

 فقد رق لي من بعدكم كل شامت  أال فارقوا يا هاجرين بمهجـتـي

 تخفف أحوالي فرط سبـابـتـي  وال تمنعوا أن تسمحوا لي بنظـرة

 عادتـي إليك فإن الصبر من غير  سألت فؤادي الصبر عنكم فقال لي

لـه الوقـاد: ال تبـك واحمـد اهللا علـى السـالمة والعافيـة. فقـال ضـوء المكـان: كـم بيننـا وبـين ثم زاد بكائه فقال  
فقال له الوقاد: يـا سـيدي كيـف أدعـك  ؟فقال: ستة أيام فقال ضوء المكان: هل لك أن ترسلني إليها ؟دمشق

سـافرت تروح وأنت شاب صغير فإن شئت السـفر إلـى دمشـق فأنـا الـذي أروح معـك وٕان أطـاعتني زوجتـي و 
معــي أقمــت هنــاك فإنــه ال يهــون علــي فراقــك، ثــم قــال الوقــاد لزوجتــه: هــل لــك أن تســافري معــي إلــى دمشــق 
الشام أو تكوني مقيمة هنا، حتى أوصـل سـيدي هـذا إلـى دمشـق الشـام وأعـود إليـك فإنـه يطلـب السـفر إليهـا 

أسـافر معكمـا فقـال الوقـاد:  فإني واهللا ال يهون علي فراقـه وأخـاف عليـه مـن قطـاع الطـرق. فقـال لـه زوجتـه:
الحمــد هللا علــى الموافقــة ثــم أن الوقــاد قــام وبــاع أمتعتــه وأمتعــة زوجتــه. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن 

 الكالم المباح.

  وفي الليلة الثانية والسبعون 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الوقــاد اتفــق هــو وزوجتــه علــى الســفر مــع ضــوء المكــان وعلــى أنهمــا 

مضيان معه إلى دمشق ثم إن الوقاد باع أمتعته وأمتعـة زوجتـه ثـم اكتـرى حمـارًا وأركـب ضـوء المكـان إيـاه ي
وسافروا ولم يزالوا مسافرين ستة أيام إلى أن دخلوا دمشق فنزلوا هناك في آخر النهار وذهب الوقاد واشترى 

يـام وبعـد ذلـك مرضـت زوجـة الوقـاد شيئًا من األكل والشرب على العادة وما زالـوا علـى ذلـك الحـال خمسـة أ
أيامًا قالئل وانتقلت إلى رحمة اهللا تعالى فعظم ذلك على ضوء المكان ألنه قد اعتاد عليهـا وكانـت تخدمـه، 
وحزن عليها الوقاد حزنًا شديدًا فالتفـت ضـوء المكـان إلـى الوقـاد، فوجـده حزينـًا فقـال لـه: ال تحـزن فإننـا كلنـا 

الوقاد إلى ضوء المكان وقال له: جزاك اهللا خيرًا يا ولـدي فـاهللا تعـالى يعـوض  داخلون في هذا الباب فالتفت
فقـال لـه  ؟علينا بفضله ويزيل عنا الحزن فهل لك يا ولدي أن تخـرج بنـا ونتفـرج فـي دمشـق، لنشـرح خـاطرك

لـى ضوء المكان: الرأي رأيك فقام الوقاد ووضع يده في يد ضوء المكان وسارا إلى أن أتيا تحت إصـطبل وا
دمشــق فوجــدا جمــاًال محملــة صــناديق وفرشــًا وقماشــًا مــن الــديباج وغيــره وجنائــب مســرجة ونجــاتي وعبيــدًا 
ومماليك والنـاس فـي هـرج فقـال ضـوء المكـان: يـا تـرى لمـن تكـون هـؤالء المماليـك والجمـال واألقمشـة وسـأل 



إلـى الملـك عمـر النعمـان بعض الخدم عن ذلك، فقال له المسؤول: هذه هدية من أمير دمشق يريد إرسـالها 
  مع خراج الشام فلما سمع ضوء المكان هذا الكالم تغرغرت عيناه بالدموع وأنشد يقول: 

 أو تلفنا الشوق فكيف السبـيل  إن شكونا البعاد ماذا تـقـول

 ما يودي شكوى لمحب رسول  أو رأينا رسًال تترجـم عـنـا

 قـلـيل إال بعد فقد األحبـاب  أو صبرنا فما من الصبر عندي

  وقال أيضًا: 
 ليس تحلوا واالشتياق يحول  رحلوا غائبين عن جفن عيني

  أذكر الوجد في حديث يطول  غاب عني جمالهم فحـيانـي

ولما فرغ من شعره بكى، فقال لـه الوقـاد: يـا ولـدي نحـن مـا صـدقنا أنـك جاءتـك العافيـة فطـب نفسـًا وال تبـك 
ل يالطفـه ويمازحـه وضـوء المكـان يتنهـد ويتحسـر علـى غربتـه وعلـى فإني أخاف عليـك مـن النكسـة، ومـا زا

  فراقه ألخته ومملكته ويرسل العبرات ثم أنشد هذه األبيات: 
 وأيقن بأن الموت ال شك نـازل  تزود من الدنيا فـإنـك راحـل

 وعيشك في الدنيا محال وبـال  نعيمك في الدنيا غرور وحسـرة

  أناخ عينًا وهو في الصبح راحل  بأال إنما الدنيا كمـنـزل راكـ

ثــم إن ضــوء المكــان جعــل يبكــي وينتحــب علــى غربتــه وكــذلك الوقــاد صــار يبكــي علــى فــراق زوجتــه ولكنــه  
مـــازال يتلطـــف بضـــوء المكـــان إلـــى أن أصـــبح الصـــباح فلمـــا طلعـــت الشـــمس قـــال لـــه الوقـــاد: كأنـــك تـــذكرت 

هنــا وأســتودعك اهللا فــإني مســافر مــع هــؤالء القــوم فقــال لــه ضــوء المكــان: نعــم وال أســتطيع أن أقــيم  ؟بــالدك
وأمشي معهم قليًال قليًال حتى أصل بالدي. فقال له الوقاد: وأنا معك فـإني ال أقـدر أن أفارقـك فـإني عملـت 
معك حسنة، وأريد أن أتممها بخدمتي لك، فقال له ضـوء المكـان: جـزاك اهللا عنـي خيـرًا وفـرح ضـوء المكـان 

الوقــاد خــرج مــن ســاعته واشــترى حمــارًا وهيــأ زادًا، وقــال لضــوء المكــان: اركــب هــذا  بســفر الوقــاد معــه ثــم إن
الحمار في السفر فإذا تعبت من الركوب فـانزل وامـش فقـال لـه ضـوء المكـان: بـارك اهللا فيـك وأعـانني علـى 

همـا مكافأتك فإنك فعلت معي من الخير ما ال يفعله أحـد مـع أخيـه ثـم صـبرا إلـى أن جـن الظـالم فحمـال زاد
  وأمتعتهما على ذلك الحمار وسافرا. هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوقاد.

وأما ما كان من أمر أخته نزهـة الزمـان فإنهـا لمـا فارقـت أخاهـا ضـوء المكـان خرجـت مـن الخـان الـذي كانـا 
لمشـوي، فيه فـي القـدس بعـد أن التفـت بالعبـاءة ألخـل أن تخـدم أحـدًا وتشـتري ألخيهـا مـا اشـتهاه مـن اللحـم ا

وصــارت تبكــي فــي الطريــق وهــي ال تعــرف أيــن تتوجــه وصــار خاطرهــا مشــغوًال بأخيهــا وقلبهــا مفتكــر فــي 
 األهل واألوطان، فصارت تتضرع إلى اهللا تعالى في دفع هذه البليات وأنشدت هذه األبيات: 

 والشوق حرك ما عندي من األلم  جن الظالم وهاج الوجد بالسـقـم



 والوجد صيرني في حالة العـدم  اء قد سكنتولوعة البين في األحش

 والدمع باح بحب لي مكـتـتـم  والحزن أقلقني والشوق أحرقنـي

 حتى تزحزح ما عندي من الغمم  وليس لي حيلة في الوصل أعرفها

 ومن لظاها يظل الصب في نقـم  فنار قلبي بـاألشـواق مـوقـدة

 ى ما خط بالقلـمإني صبرت عل  يا من يلوم على ما حل بي وجرى

 يمين أهل الهوى مبرورة القسـم  أقسمت بالحب مالي سلـوة أبـداً 

 أنـم واشهد بعلمك أني فيك لـم  يا ليل بلغ رواة الحب عن خبري

ثم إن نزهة الزمان أخت ضوء المكان صارت تمشي وتلتفت يمينًا ويسارًا وٕاذا بشيخ مسافر من البدو ومعـه 
التفــت إلــى نزهــة الزمــان فرآهــا جميلــة وعلــى رأســها عبــاءة مقطعــة، فتعجــب مــن خمســة أنفــار مــن العــرب قــد 

حسنها وقال في نفسه: إن هذه جميلة ولكنها ذات قشف فإن كانت من أهل المدينة أو كانت غريبـة فـال بـد 
لي منها، ثم إنه تبعها قليًال قليًال حتى تعرض لهـا فـي الطريـق فـي مكـان ضـيق وناداهـا ليسـألها عـن حالهـا 

فلما سـمعت كالمـه نظـرت إليـه وقـال لـه: بحياتـك ال تجـدد علـي  ؟وقال لها: يا بنية هل انت حرة أم مملوكة
األحزان، فقال لها: إنـي رزقـت سـت بنـات مـات لـي مـنهن خمسـة وبقيـت واحـدة وهـي أصـغرهن وأتيـت إليـك 

تشــتغل بــك عــن ألســألك هــل أنــت مــن أهــل المدينــة أو غريبــة ألجــل أن آخــذك وأجعلــك عنــدها لتؤانســيها ف
الحزن على أخواتها فإن لم يكن لك أحد جعلتك مثل واحدة منهن وتصيرين مثل أوالدي. فلمـا سـمعت نزهـة 
الزمــان كالمــه قالــت فــي ســرها: عســى أن آمــن علــى نفســي عنــد هــذا الشــيخ ثــم أطرقــت برأســها مــن الحيــاء 

ط أن أكـون عنـدك بالنهـار وقالت: يا عـم أنـا بنـت غريبـة ولـي أخ ضـعيف فأنـا أمضـي معـك إلـى بيتـك بشـر 
وبالليــل أمضــي إلــى أخــي فــإن قبلــت هــذا الشــرط مضــيت معــك ألنــي غريبــة، وكنــت عزيــزة فأصــبحت ذليلــة 

  حقيرة وجئت أنا وأخي من بالد الحجاز وأخاف أن أخي ال يعرف مكانًا لي.
 لتؤانســي بنتــي فلمــا ســمع البــدوي كالمهــا قــال فــي نفســه: واهللا إنــي فــزت بمطلــوبي، ثــم قــال لهــا: مــا أريــد إال

نهارًا وتمضي إلى أخيك ليًال وٕان شئت فانقليه إلى مكاننا. ولم يزل البدي يطيب قلبها ويلين لها الكالم إلى 
أن وافقته على الخدمة ومشـى قـدامها وتبعتـه ولـم يـزل سـائر إلـى جماعتـه وكـانوا قـد هيئـوا الجمـال ووضـعوا 

البـدوي قـاطع الطريـق وخـائن الرفيـق وصـاحب مكـر وحيـل عليها األحمال ووضعوا فوقها المـاء والـزاد وكـان 
ولــم يكــن عنــده بيــت وال ولــد وٕانمــا قــال ذلــك الكــالم حيلــة علــى هــذه البنــت المســكينة ألمــر قــدره اهللا. ثــم إن 
البــدوي صــار يحــدثها فــي الطريــق إلــى أن خــرج مــن مدينــة القــدس واجتمــع برفاقــه فوجــدهم قــد رحلــوا الجمــال 

فه وسـاروا معظـم الليـل فعرفـت نزهـة الزمـان أن كـالم البـدوي كـان حيلـة عليهـا وأنـه فركب البدوي وأردفها خل
مكــر بهــا، فصــارت تبكــي وتصــرخ وهــم فــي الطريــق قاصــدين الجبــال خوفــًا مــن أن يــراهم أحــد، فلمــا صــاروا 

 إن لـم قريب الفجر نزلوا عن الجمال وتقدم البدوي إلى نزهة الزمان وقال لهـا: يـا مدنيـة مـا هـذا البكـاء، واهللا
  تتركي البكاء ضربتك إلى أن تهلكي يا قطعة حضرية.



فلما سمعت نزهة الزمان كالمه كرهت الحياة وتمنت الموت فالتفتت إليه وقالت له: يا شيخ السوء يا شبيهة 
فلمـا سـمع البـدوي كالمهــا قـال لهـا: يــا قطعـة حضـرية لــك  ؟جهـنم كيـف اسـتأمنتك وأنــت تخـونني وتمكـر بــي

به وقام إليها ومعه سوط فضربها وقال: إن لم تسكتي قتلتك فسكتت نزهة ثم تفكرت أخاها لسان تجاوبينني 
وما هو فيه من األمـراض فبكـت سـرًا، وفـي ثـاني يـوم التفتـت إلـى البـدوي وقالـت لـه: كيـف تعمـل علـى هـذه 

لهــا: يــا فلمــا ســمع كالمهــا قســا قلبــه وقــال  ؟الحيلــة حتــى أتيــت بــي إلــى هــذه الجبــال القفــرة ومــا قصــدك منــي
قطعة حضرية ألك لسان تجاوبينني وأخذ السوط ونزل على ظهرها إلى أن غشي عليها فانكبت على رجليه 
وقبلتهمــا فكــف عنهــا الضــرب وصــار يشــتمها ويقــول لهــا: وحــق طرطــوري إن ســمعتك تبكــين قطعــت لســانك 

دت علـى قراقيصـها ودسته في فرجك يا قطعة حضرية، فعند ذلك سكتت ولـم تـرد جوابـًا وآلمهـا الضـرب فقعـ
وجعلت رأسها في طوقها وصارت تتفكر في حالها وفي حـال أخيهـا وفـي ذلهـا بعـد العـز وفـي مـرض أخيهـا 

 ووحدته واغترابهما وأرسلت دموعها على الوجنات وأنشدت هذه األبيات: 

 فمايدوم لـه بـين الـورى حـال  من عادة الدهـر إدبـار وٕاقـبـال

 وتنقضي لجمـيع الـنـاس آجـال  جـلوكل شيء من الـدنـيا لـه أ

 من عيشة كلـهـا ضـيم وأهـوال  كما أحمل الضيم واألهوال يا أسفـي

 دهرًا وفي طي ذاك الـعـز إذالل  ال أسعد اهللا أيامـًا عـززت بـهـا

 وقد تقطع بالـتـغـريب أوصـال  قد خاب قصدي وآمالي بها انصرمت

 هـطـال ه عنـي أن الـدمـعبلغ  يا من يمر على دار بها سـكـنـي

فلمــا ســمع البــدوي شــعرها عطــف عليهــا ورثــى لهــا ورحمهــا وقــام إليهــا ومســح دموعهــا وأعطاهــا قرصــًا مــن 
شــعير وقــال لهــا: أنــا ال أحــب مــن يجــاوبني فــي وقــت الغــيظ وأنــت بعــد ذلــك ال تجــاوبينني بشــيء مــن هــذا 

مثـل مـا فعلـت معـك، قالـت: نعـم مـا تفعـل، ثـم الكالم الفاحش وأنا أبيعك لرجل جيد مثلي يفعل معـك الخيـر 
إنها لما طال عليها الليل وأحرقها الجوع أكلت من ذلك القرص الشعير شيئًا يسيرًا، فلما انتصـف الليـل أمـر 

  البدوي جماعته أن يسافروا، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة والسبعين 
الملك السعيد أن البدوي لما أعطى نزهة الزمان القرص الشعير ووعدها أن يبيعها لرجـل قالت: بلغني أيها  

يجيد مثله قالت له: نعم ما تفعل، فلما انتصف الليل وأحرقها الجوع أكلـت مـن القـرص الشـعير شـيئًا يسـيرًا. 
ثــم دخلــوا مدينــة  ثــم إن البــدوي العجــوز وضــع نزهــة الزمــان خلفــه وســاروا ومــا زالــوا ســائرين مــدة ثالثــة أيــام

دمشــق ونزلــوا فــي خــان الســلطان بجانــب بــاب الملــك وقــد تغيــر لــون نزهــة الزمــان مــن الحــزن وتعــب الســفر 
فصــارت تبكــي مــن أجــل ذلــك فأقبــل عليهــا البــدوي وقــال لهــا: يــا حضــرية وحــق طرطــوري إن لــم تتركــي هــذا 

وتمشـى إلـى السـوق ومـر علـى التجـار البكاء ال أبيعك إال ليهودي ثم إنه قام وأخذ بيدها وأدخلهـا فـي مكـان 



الذين يتجرون في الجواري وصار يكلمهم ثم قال لهم: عندي جارية أتيت بها معي وأخوها ضعيف فأرسلته 
إلــى أهلــي فــي مدينــة القــدس ألجــل أن يــداووه حتــى يبــرأ وقصــدي أن أبيعهــا ومــن يــوم ضــعف أخوهــا وهــي 

يلــين لهــا الكــالم ويقــول لهــا: إن أخــاك عنــدي فــي  تبكــي وصــعب عليهــا فراقــه وأريــد أن الــذي يشــتريها منــي
فقـال: هـي بكـر بالغـة  ؟القدس ضعيف وأنا أرخص له ثمنها فـنهض رجـل مـن التجـار وقـال لـه: كمـا عمرهـا

ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال، ومن حين أرسلت أخاها إلـى القـدس اشـتغل قلبهـا وتغيـرت محاسـنها 
شــى مــع البــدوي وقــال لــه: اعلــم يــا شــيخ العــرب أنــي أروح معــك وانهــزل ســمنها. فلمــا ســمع التــاجر ذلــك تم

وأشــتري منــك الجاريــة التــي تمــدحها وتشــكر عقلهــا وأدبهــا وحســنها وجمالهــا وأعطيــك ثمنهــا وأشــترط عليــك 
شــروطًا أن قبلهــا نقــدت لهــا ثمنــًا وٕان لــم تقبلهــا رددتهــا عليــك، فقــال لــه البــدوي: إن شــئت فــاطلع بهــا إلــى 

ما شئت من الشروط فإنـك إذا أوصـلتها إلـى الملـك شـركان ابـن الملـك عمـر النعمـان  السلطان واشترط علي
صاحب بغداد وخراسان ربما تليق بعقلـه فيعطيـك ثمنهـا ويكثـر لـك الـربح فيهـا. فقـال لـه البـدوي: قبلـت منـك 
ب هــذا الشــرط، ثــم مشــى االثنــان إلــى أن اقــبال علــى المكــان الــذي فيــه نزهــة الزمــان ووقــف البــدوي علــى بــا

الحجرة وناداها: يا ناحبة، وكان قد سماها بهذا االسم فلما سمعته بكت ولم تجبه فالتفت البدوي إلى التـاجر 
وقال له: ها هي قاعدة دونك فأقبل عليها وانظرها والطفها مثل ما أوصيتك، فتقدم التاجر إليها فرآها بديعة 

  الحسن والجمال السيما وكانت تعرف بلسان العرب.
جر: إن كانت كما وصفت لي فإني أبلغ بهـا عنـد السـلطان مـا أريـد ثـم أن التـاجر قـال لهـا: السـالم فقال التا

فالتفتـت إليـه وقالـت: كـان ذلـك فـي الكتـاب مسـطورا، ونظـرت إليـه فـإذا هـو رجـل  ؟عليك يا بنية كيف حالك
نـه صـرت عنـد ذو وقار ووجه حسن فقالت في نفسها: أظـن أن هـذا جـاء ليشـتريني ثـم قالـت: إن امتنعـت ع

هـذا الظـالم فيهلكنـي مـن الضـرب فعلــى كـل حـال هـذا رجـل وجهـه حســن وهـو أرجـى للخيـر مـن هـذا البــدوي 
الجلف، ولعلـه مـا جـاء إال ليسـمع منطقـي فأنـا أجاوبـه جوابـًا حسـنًا كـل ذلـك وعينهـا علـى األرض ثـم رفعـت 

ي بهذا أمر النبـي صـلى اهللا عليـه بصرها إليه وقالت بكالم عذب: وعليك السالم ورحمة اهللا وبركاته يا سيد
وسلم وأما سؤالك عن حالي فإن شئت أن تعرفه فال تتمنه إال ألعدائك ثـم سـكتت فلمـا سـمع التـاجر كالمهـا 
طــار عقلــه فرحــًا بهــا والتفــت إلــى البــدوي وقــال لــه: كــم ثمنهــا فإنهــا جليلــة فاغتــاظ البــدوي وقــال لــه: أفســدت 

  ل إنها جليلة مع أنها من رعاع الناس فأنا ال أبيعها لك.علي الجارية بهذا الكالم ألي شيء تقو 
فلما سمع التاجر كالمه عرف أنه قليل العقل فقال له: طـب نفسـًا وقـر عينـًا فأنـا أشـتريها علـى هـذا العيـب  

فقــال لــه التــاجر: مــا يســمي الولــد إال أبــوه فاطلــب فيهــا  ؟الــذي ذكرتهــا فقــال لــه البــدوي: وكــم تــدفع لــي فيــه
ل له البدوي ما يتكلم إال أنت فقال التاجر في نفسه: إن هذا البدوي جلف يـابس الـرأس وأنـا ال مقصودك فقا

أعرف لها قيمة إال أنها ملكت قلبي بفصاحتها وحسن منظرها وٕان كانـت تكتـب وتقـرأ فهـذا مـن تمـام النعمـة 
وقــال لــه: يــا شــيخ  عليهــا وعلــى مــن يشــتريها. لكــن هــذا البــدوي ال يعــرف لهــا قيمــة. ثــم التفــت إلــى البــدوي

العــرب أدفــع لــك فيهــا مــائتي دينــار ســالمة ليــدك غيــر الضــمان وقــانون الســلطان. فلمــا ســمع البــدوي اغتــاظ 
غيظًا شديدًا وصرخ في ذلك التاجر وقال له: قم إلى حال سـبيلك لـو أعطيتنـي مائـة دينـار فـي هـذه القطعـة 



عنــدي ترعــى الجمــال وتطحــن الطحــين ثــم صــاح  العبــاءة التــي علهــا مــا بعتهــا لــك فأنــا ال أبيعهــا بــل أخليهــا
عليهــا وقــال: تعــالي يــا منتنــة أنــا ال أبيعــك ثــم التفــت إلــى التــاجر وقــال لــه: كنــت أحســبك أهــل معرفــة. وحــق 

  طرطوري إن لم تذهب عني ألسمعتك ما ال يرضيك.
هـا فـي هـذا الوقـت فقال التاجر في نفسه: إن هذا البدوي مجنـون وال يعـرف قيمتهـا وال أقـول لـه شـيئًا فـي ثمن

فإنه لو كان صاحب عقل ما قال وحق طرطوري واهللا إنها تساوي خزنة من الجواهر وأنا معـي ثمنهـا ولكـن 
إن طلب مني ما يريد أعطيته إياه ولو أخذ جميع مالي ثم التفت إلى البدوي وقال له: يا شيخ العـرب طـول 

عمـل قطاعـة الجـواري هـذه القمـاش اهللا إن هـذه فقـال البـدوي: ومـا ت ؟بالك وقل لي ما لها من القمـاش عنـدك
العباءة التي هي ملفوفـة فيهـا كثيـرة عليهـا فقـال لـه التـاجر: عـن إذنـك أكشـف عـن وجههـا وأقلبهـا كمـا يقلـب 
الناس الجـواري ألجـل االشـتراء، فقـال لـه البـدوي: دونـك مـا تريـد اهللا يحفـظ شـبابك فقلبهـا ظـاهرًا وباطنـًا فـإن 

ثم انظرها وهي عريانة، فقال التاجر: معاذ اهللا أنا ما أنظر إال وجهها ثم إن التـاجر شئت فعرها من الثياب 
  تقدم إليها وهو خجالن من حسنها وجمالها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والسبعين 
و خجالن من حسنها وجلس إلى جانبها قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر تقدم إلى نزهة الزمان وه

فقــال  ؟فقالـت لـه: تســألني عـن اسـمي فـي هـذا الزمــان أو عـن اسـمي القـديم ؟وقـال لهـا: يـا سـيدتي مــا اسـمك
قالت: نعم اسمي القديم نزهـة الزمـان واسـمي الجديـد غصـة الزمـان، فلمـا  ؟لها: هل لك اسم جديد واسم قديم

فقالـت لـه: إي واهللا يـا  ؟اه بالدموع وقـال لهـا: هـل لـك أخ ضـعيفسمع التاجر منها هذا الكالم تغرغرت عين
سيدي ولكن فرق الزمان بيني وبينه وهو مريض في بيـت المقـدس، فتحيـر عقـل التـاجر مـن عذوبـة منطقهـا 
وقال في نفسه: لقد صدق البدوي في مقالته، ثم إن نزهة الزمان تذكرت أخاها ومرضه وغربته وفراقهـا عنـه 

علم ما وقع له وتذكرت ما جرى لها من هذا األمر مع البدوي ومن بعدها عن أمها وأبيها وهو ضعيف وال ت
  ومملكتها فجرت دموعها على خدها وأرسلت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 

 أيها الراحل المقيم بـقـلـبـي  حينـمـا قـد وقـاك إلـهـي

  حافظ من صروف دهر وخطب  ولك اهللا حيث أمـسـيت جـار

 واستهلت مدامعي أي سـكـب  فاستوحشت لقربك عينـي غبت

 أنت مستوطن بـدار وشـعـب  ليت شعري بـأي ربـع وأرض

 حضر الورد فالمدامع شربـي  إن يكن شـاربـًا لـمـاء حـياة

 من سهاد بين الفراش وجنـبـي  أو شهدت الرقاد يومًا فجـمـر

 صـعـبعند قلبي وغيره غير   كل شيء إال فـراقـك سـهـل



فلما سـمع التـاجر مـا قالتـه مـن الشـعر بكـى ومـد يـده ليمسـح دموعهـا عـن خـدها فغطـت وجههـا وقالـت لـه:  
حاشاك يا سيدي، ثم إن البدوي قعد ينظر إليها وهي تغطـي وجههـا مـن التـاجر حيـث أراد أن يمسـح دمعهـا 

فرفعـه فـي يـده وضـربها بـه  عن خدها فاعتقد أنها تمنعه من لتقليب فقام إليهـا يجـري وكـان معـه مقـود جمـل
علــى أكتافهــا فجــاءت الضــربة قويــة فانكبــت بوجههــا علــى األرض فجــاءت حصــاة مــن األرض فــي حاجبهــا 
فشــقته فســال دمهــا علــى وجههــا فصــرخت صــرخة عظيمــة وغشــي عليهــا وبكــت وبكــى التــاجر معهــا فقــال 

الظـالم وصـار التـاجر يشـتم البـدوي التاجر: ال بد أن أشـتري هـذه الجاريـة ولـو بثقلهـا ذهبـًا وأريحهـا مـن هـذا 
وهـي فـي غشـيتها فلمــا أفاقـت مسـحت الـدموع والــدم عـن وجههـا وعصـبت رأســها ورفعـت طرفهـا إلـى الســماء 

 وطلبت من موالها بقلب حزين وأنشدت هذين البيتين: 

 بالضيم قد صارت ذليلة  وارحـمة لـعــزيزة

  وتقول ما في الوعد حيلة  تبكي بـدمـع هـاطـل

فرغت من شعرها التفتت إلى التاجر وقالت لـه بصـوت خفـي: بـاهللا ال تـدعني عنـد هـذا الظـالم الـذي ال  فلما
يعــرف اهللا تعــالى، فــإن بــت هــذه الليلــة عنــده قتلــت نفســي بيــدي فخلصــني منــه يخلصــك اهللا ممــا تخــاف فــي 

ا بمــا تريــد. فقــال الــدنيا واآلخــرة، فقــام التــاجر وقــال للبــدوي: يــا شــيخ العــرب هــذه ليســت غرضــك بعنــي إياهــ
البــدوي: خـــذها وادفــع ثمنهـــا وٕاال أروح بهـــا إلــى النجـــع وأتركهـــا تلــم وترعـــى الجمـــال. فقــال التـــاجر: أعطيـــك 
خمسين ألف دينار، فقال البدوي: يفـتح اهللا فقـال التـاجر: سـبعين ألـف دينـار فقـال البـدوي: يفـتح اهللا هـذا مـا 

تسعين ألف دينار شـعير ولكـن أقـول لـك كلمـة واحـدة هو رأس مالها ألنها أكلت عندي أقراص من الشعير ب
فإن لم ترض بهـا غمـزت عليـك والـى دمشـق فيأخـذها منـك قهـرًا فقـال البـدوي: تكلـم فقـال: بـألف دينـار فقـال 
البدوي: بعتك إياها بهذا الثمن وأقدر أنني اشتريت بها ملحًا، فلما سـمعه التـاجر ضـحك ومضـى إلـى منزلـه 

فأخذه البدوي وقال في نفسه: ال بد أن أذهـب إلـى القـدس لعلـي أجـذ أخاهـا فـأجيء وأتى بالمال وقيضه إياه 
به وأبيعه، ثم ركب وسافر إلى بيت المقدس فذهب إلى الخان وسأل عن أخيها فلم يجـده. هـذا مـا كـان مـن 

هـا إلـى أمره، وأما ما كان من أمر التاجر ونزهة الزمان فإنه لما أخذها ألقى عليها شـيئًا مـن ثيابـه ومضـى ب
  منزله. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  في الليلة الخامسة والسبعين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر لما تسلم الجارية من البدوي وضع عليها شـيئًا مـن ثيابـه ومضـى 
مصـاغًا ووضـعه فـي بقجـة  بها إلى منزله وألبسها أفخر الملبوس، ثم أخذها ونـزل بهـا إلـى السـوق وأخـذ لهـا

من األطلس ووضعها بين يديها وقال لها: هذا كله من أجلك وال أريد منك إال إذا طلعـت بـك إلـى السـلطان 
والي دمشق أن تعلميه بـالثمن الـذي اشـتريتك بـه وٕان كـان قلـيًال فـي ظفـرك وٕاذا اشـتراك منـي فـاذكري لـه مـا 

ية علي ألذهب بـه إلـى والـده صـاحب بغـداد الملـك عمـر فعلت معك واطلبي لي منه مرقومًا سلطانيًا بالوص



النعمــان ألجــل أن يمنــع مــن يأخــذ منــي مســكًا علــى القمــاش أو غيــره مــن جميــع مــا أجــر فيــه. فلمــا ســمعت 
كالمه بكت وانتحبت فقال لها التاجر: يا سيدتي إني أراك كلما ذكرت لك بغداد تدمع عينـاك ألـك فيهـا أحـد 

غيـره فـأخبريني فـإني أعـرف جميـع مـا فيهـا مـن التجـار وغيـرهم وٕان أردت رسـالة  فإن كان تاجرًا أو ؟تحبينه
  أنا أوصلها إليه، فقالت: واهللا ما لي معرفة تاجر وال غيره وٕانما معرفة بالملك عمر النعمان صاحب بغداد.

ثـم قـال فلما سمع التاجر كالمهـا ضـحك وفـرح فرحـًا شـديدًا وقـال فـي نفسـه: واهللا إنـي وصـلت إلـى مـا أريـد، 
فقالـت: ال بـل تربيـت أنـا وبنتـه فكنـت عزيـزة عنـده، ولـي عنـده حرمـة كبيـرة،  ؟لها: أنت عرضت عليـه سـابقاً 

فإن كـان غرضـك أن الملـك النعمـان يبلغـك مـا تريـد فـأتني بـدواة وقرطـاس فـإني أكتـب لـك كتابـًا فـإذا دخلـت 
إن جاريتـك نزهـة الزمـان قـد طرقتهـا  مدينة بغداد فسلم الكتاب من يدك إلـى يـد الملـك عمـر النعمـان وقـل لـه

صروف الليالي واأليام حتى بيعت من مكان إلى مكان وهي تقرئك السالم،وٕاذا سألك عني فأخبره أنـي عنـد 
  نائب دمشق.

فتعجــب التــاجر مــن فصــاحتها وازدادت عنــده محبتهــا قــال: مــا أظــن إال أن الرجــال لعبــوا بعقلــك وبــاعوك  
ت: نعـــم وأعـــرف الحكمـــة والطـــب ومقدمـــة المعرفـــة وشـــرح فصـــول بقـــراط قالـــ ؟بالمـــال فهـــل تحفظـــين القـــرآن

لجــالينوس الحكــيم وشــرحه أيضــًا وقــرأت التــذكرة، وشــرحت البرهــان وطالعــت مفــردات ابــن البيطــار وتكلمــت 
علــى القـــانون البـــن ســـينا وحللـــت الرمـــوز ووضـــعت األشـــكال وتحـــدثت فـــي الهندســـة وأتقنـــت حكمـــة األبـــدان 

ــم وقــرأت كتــب الشــافعية وقــر  أت الحــديث والنحــو ونــاظرت العلمــاء وتكلمــت فــي ســائر العلــوم وألفــت فــي عل
البيــان والمنطــق والحســاب والجــدل والعــرف الروحــاني والميقــات وفهمــت هــذه العلــوم كلهــا. ثــم قالــت: ائتنــي 
بدواة وقرطاس حتى أكتب كتابًا يسـليك فـي األسـفار ويغنيـك عـن مجلـدات األسـفار. فلـم اسـمع التـاجر منهـا 

الكــالم صــاح: بــخ بــخ فيــا ســعد مــن تكــونين فــي قصــره. ثــم أتاهــا بــدواة وقرطــاس وقلــم مــن نحــاس، فلمــا  هــذا
أحضــر التــاجر ذلــك بــين يــديها وقبــل األرض تعظيمــًا أخــذت نزهــة الزمــان الــدرج وتناولــت القلــم وكتبــت فــي 

 الدرج هذه األبيات: 

  ؟أأنت علمت طرفي بعدك السهر  ما بال نومي من عيني قد نـفـرا

 أهكذا كل صب للهـوى ذكـرا  وما لذكرك يذكي النار في كبـدي

 مضت ولم أقض من لذاتها وطرا  سقا األيام مـا كـان أطـيبـهـا

 إلى المتيم من أكتافكـم خـبـرا  أستعطف الريح إن الريح حامـلة

 وللفراق خطوب تصدع الحجـرا  يشكو إليك محب قـل نـاصـره

بة هذا الشعر كتبت بعده هذا الكالم وهي تقول: ممن استوى عليها الفكـر وأنحلهـا ثم إنها لما فرغت من كتا
الســهر، فظلمتهــا ال تجــد لهــا مــن أنــوار وال تعلــم الليــل مــن النهــار وتتقلــب علــى مراقــد البيــت وتكتحــل بمــوارد 

مســاعد لهــا  األرق، ولــم تــزل للنجــوم رقيبــة وللظــالم نقيبــة قــد أذابهــا الفكــر والنحــول وشــرح حالهــا يطــول، ال
  غير العبرات وأنشدت هذه األبيات: 



 إال تحرك عندي قاتل الشـجـن  ما غردت سحرًا ورقـاء فـتـن

 إلى األحبة إال ازددت في حزني  وال تأثر مشـتـاق بـه طـرب

 والبدن كم فرق الوجد بين الروح  أشكو الغرام إلى من ليس يرحمني

  البيتين: ثم أفاضت دموع العين وكتبت أيضًا هذين 
  وفرق المجربين الجفن والوسن  أبلى الهوى أسفًا يوم النوى بدني

 ترنـي لوال مخاطبتي إياك لم  كفى بجسمي نحوًال أنني دنـف

وبعــد ذلــك كتبــت فــي أســفل الــدرج هــذا مــن عنــد البعيــدة عــن األهــل واألوطــان حزينــة القلــب والجنــان نزهــة 
خذه وقبله وعرف ما فيه ففرح وقال: سبحان مـن صـورك. وأدرك الزمان، ثم طوت الظرف وناولته للتاجر فأ
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والسبعين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان كتبت الكتاب وناولته للتاجر أخذه وقـرأه وعلـم مـا فيـه فقـال: 
ر يالطفها نهاره كله فلما أقبل الليل خرج إلـى السـوق وأتـى بشـيء سبحان من صورك وزاد في إكرامها وصا

فأطعمهــا إيــاه ثــم أدخلهــا الحمــام وأتــى لهــا ببالنــة وقــال لهــا: إذا فرغــت مــن غســل رأســها فألبســيها ثيابهــا ثــم 
أرسلي أعلميني بذلك فقال: سمعًا وطاعة، ثم أحضر لهـا طعامـًا وفاكهـة وشـمعًا وجعـل ذلـك علـى مصـطبة 

مــا فرغــت البالنــة مــن تنظيفهــا ألبســتها ثيابهــا، ولمــا خرجــت مــن الحمــام وجلســت علــى مصــطبة الحمــام فل
الحمــام وجــدت المائــدة حاضــرة فأكلــت هــي والبالنــة مــن الطعــام والفاكهــة وتركــت البــاقي لحارســة الحمــام ثــم 

  باتت إلى الصباح وبات التاجر منعزًال عنها في مكان آخر.
الزمـــان وأحضـــر لهـــا قميصـــًا رفيعـــًا وكوفيـــة بـــألف دينـــار وبدلـــة تركيـــة  فلمـــا اســـتيقظ مـــن نومـــه أيقـــظ نزهـــة 

مزركشة بالذهب، وخفًا مزركشًا بالذهب األحمر مرصعًا بالـدرر والجـوهر وجعـل فـي أذنيهـا حلقـًا مـن اللؤلـؤ 
بألف دينار وفوق صرتها وتلك القالدة فيها عشر أكر وتسعة أهلة كـل هـالل فـي وسـطه فـص مـن اليـاقوت 

فيها فص البلخش وثمن تلك القـالدة ثالثـة آالف دينـار فصـارت الكسـوة التـي كسـاها إياهـا بجملـة وكل أكرة 
بليغة من المال، ثم أمرها التاجر بأن تتزين بأحسن الزينـة ومشـت ومشـى التـاجر قـدامها فلمـا عاينهـا النـاس 

مـازال التـاجر يمشـي وهـي بهتوا فـي حسـنها وقـالوا: تبـارك اهللا أحسـن الخـالقين هنيئـًا لمـن كانـت هـذه عنـده و 
تمشي خلفه حتى دخـل علـى الملـك شـركان فلمـا دخـل علـى الملـك قبـل األرض بـين يديـه وقـال: أيهـا الملـك 
السعيد أتيت لك بهدية غريبة األوصاف، عديمـة النظـر فـي هـذا الزمـان قـد جمعـت بـين الحسـن واإلحسـان، 

ا حتــى أوقفهــا قدامــه فلمــا رآهــا الملــك شــركان فقــال لــه الملــك: قصــدي أن أراهــا عيانــًا فخــرج التــاجر وأتــى بهــ
حــن الــدم إلــى الــدم وكانــت قــد فارقتــه وهــي صــغيرة، ولــم ينظرهــا لنــه بعــد مــدة مــن والدتها،ســمع أن لــه أختــًا 
تسمى نزهة الزمان وأخًا يسمى ضوء المكان فاغتاظ من أبيه غيظًا شديدًا غيرة على المملكة كما تقدم ولمـا 



لـه: يـا ملـك الزمـان إنهـا مـع كونهـا بديعـة الحسـن والجمـال، بحيـث ال نظيـر لهـا فـي قدمها إليه التاجر، قال 
عصـــرها تعـــرف جميـــع العلـــوم الدينيـــة والدنيويـــة والسياســـية والرياضـــية فقـــال لـــه الملـــك: خـــذ ثمنهـــا مثـــل مـــا 

  اشتريتها ودعها وتوجه إلى حال سبيلك.
 أدفـع عشـرًا أبـدًا علـى تجـارتي فقـال الملـك: فقال لـه التـاجر: سـمعًا وطاعـة ولكـن اكتـب لـي مرقومـًا ألنـي ال

فقال: وزنـت ثمنهـا ألـف دينـار وكسـوتها بمائـة ألـف دينـار  ؟إني أفعل لك ذلك ولكن أخبرني كم وزنت ثمنها
فلما سمع ذلك قال: أنا أعطيك في ثمنها أكثر من ذلك ثم دعا بخازنداره وقال له: أعط هذا التـاجر ثلثمائـة 

ثم إن شركان أحضر القضاة األربعة وقال لهم: أشهدكم أني أعتقت جاريتي هـذه ألف وعشرين ألف دينار، 
وأريد أن أتزوجها فكتب القضاة حجة بأعناقها، ثم اكتبوا كتابي عليهـا ونثـر المسـك علـى رؤوس الحاضـرين 

ة منشـور ذهبًا كثيرًا وصار الغلمان والخدم يلتقطون ما نثره عليهم الملك من الذهب، ثم إن الملك أمر بكتابـ
إلى التاجر على طبق مراده من أنه ال يدفع على تجارته عشرًا وال يتعرض له أحـد بسـوء فـي سـائر مملكتـه 

  وبعد ذلك أمر له بخلعة سنية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والسبعين 
عنده غيـر القضـاة والتـاجر وقـال للقضـاة: أريـد قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك صرف جميع من 

أن تسمعوا من ألفاظ هذه الجارية ما يدل على علمها وأدبها من كل ما ادعاه التـاجر لنتحقـق صـدق كالمـه 
فقالوا: ال بأس من ذلك فأمر بإرخاء ستارة بينه هو ومن معه وبين الجارية ومن معها وصار جميـع النسـاء 

تارة يقــبلن يــديها ورجلهــا لمــا علمــوا أنهــا صــارت زوجــة الملــك، ثــم درن حولهــا الالتــي مــع الجاريــة خلــف الســ
وقمن بخدمتها وخففن ما عليهـا مـن الثيـاب وصـرن ينظـرن حسـنها وجمالهـا وسـمعت نسـاء األمـراء والـوزراء 
أن الملــك شــركان اشــترى جاريــة ال مثيــل لهــا فــي الجمــال والعلــم واألدب وأنهــا حــوت جميــع العلــوم وقــد وزن 

ها ثلثمائة وعشرين ألف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليهـا وأحضـر القضـاة األربعـة ألجـل امتحانهـا حتـى ثمن
ينظــر كيــف تجــاوبهم عــن أســئلتهم، فطلــب النســاء اإلذن مــن أزواجهــن ومضــين إلــى القصــر الــذي فيــه نزهــة 

  الزمان.
الـوزراء داخلـة عليهـا قامـت إلـيهن فلما دخلن عليها وجدن الخدم وقوفًا بين يديها وحين رأت نسـاء األمـراء و  

وقـــابلتهن وقامـــت الجـــواري خلفهـــا وتلقـــت النســـاء بالترحيـــب وصـــارت تتبســـم فـــي وجـــوههن فأخـــذت قلـــوبهن 
وأنزلتهن في مراتبهن كأنها تربت معهن فتعجبن من حسنها وجمالها وعقلهـا وأدبهـا وقلـن لبعضـهن، مـا هـذه 

ن لهـا: يـا سـيدتنا أضـاءت بـك بلـدتنا وشـرفت بالدنـا جارية بل هي ملكة بنت ملك وصرن يعظمن قدرها وقل
ومملكتنا فالمملكة مملكتك، والقصر قصـرك وكلنـا جواريـك فبـاهللا ال تخلينـا مـن إحسـانك والنظـر إلـى حسـنك 
فشكرتهن على ذلك هذا كله والستارة مرخاة بين نزهة الزمان ومن عندها من النساء وبين الملك شركان هو 

جر ثـم بعــد ذلـك ناداهــا الملـك شـركان، وقــال لهـا: أيتهــا الجاريـة العزيــزة فـي زمانهــا إن والقضـاة األربعـة والتــا



هذا التاجر قـد وصـفك بـالعلم واألدب وادعـى أنـك تعـرفين فـي جميـع العلـوم، حتـى علـم النحـو فأسـمعينا مـن 
  كل باب طرقًا يسير.

ات الملكيــة ومــا ينبغــي لــوالة فلمــا ســمعت كالمــه قالــت: ســمعًا وطاعــة أيهــا الملــك البــاب األول فــي السياســ
األمور الشرعية وما يلزمهم من قبل األخالق المرضية اعلم أيها الملك أن مقاصد الخلق منتهيـة إلـى الـدين 
والــدنيا ألنــه ال يتوصــل أحــد إلــى الــدين إال بالــدنيا فــإن الــدنيا نعــم الطريــق إلــى اآلخــرة ألن اهللا تعــالى جعــل 

حصـيل المـراد فينبغـي لكـل إنسـان أن يتنـاول منهـا بقـدر مـا يوصـله إلـى اهللا الدنيا للعباد كزاد المسـافر إلـى ت
وال يتبــع فــي ذلــك نفســه وهــواه، ولــو تتناولهــا النــاس بالعــدل النقطعــت الخصــومات ولكــنهم تناولونهــا بــالجور 
ومتابعة الهوى فتسبب عن انهماكهم عليها الخصومات فاحتاجوا إلى سـلطان ألجـل أينصـف بيـنهم ويضـبط 

م ولوال ردع الملك الناس عن بعضـهم لغلـب قـويهم علـى ضـعيفهم وقـد اقـل إزدشـير: إن الـدين والملـك أموره
توأمان فالدين كنز والملك حارس وقد جلت الشرائع والعقول، على أنه يجـب علـى النـاس أن يتخـذوا سـلطانًا 

م أيهـا الملـك أنـه يدفع الظالم عن المظلـوم، وينصـف الضـعيف مـن القـوي ويكـف بـأس العـاتي والبـاغي واعلـ
علــى قــدر حســن أخــالق الســلطان يكــون الزمــان فإنــه قــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم شــيئان فــي 

  الناس: إن صلحا صلح الناس وٕان فسدا فسد الناس العلماء واألمراء.
وقــد قــال بعــض الحكمــاء الملــوك الثالثــة: ملــك وديــن وملــك محافظــة علــى الحرمــات وملــك هــوى فأمــا ملــك 

دين فإنه يلـزم رعيتـه باتبـاع ديـنهم وينبغـي أن يكـون أديـنهم لنـه هـو الـذي يقتـدي بـه فـي أمـور الـدين ويلـزم ال
النــاس طاعتــه فيمــا أمــر بــه موافقــًا لألحكــام الشــرعية ولكنــه ينــزل الســخط منزلــة الراضــي بســبب التســليم إلــى 

ـــد ـــدين وال ـــأمور ال ـــه يقـــوم ب ـــى الحرمـــات فإن ـــك المحافظـــة عل ـــاع الشـــرع األقـــدار. وأمـــا مل ـــزم النـــاس باتب نيا يل
والمحافظــة علــى المــروءة ويكــون جامعــًا بــين العلــم والســيف فمــن ذاع عمــا ســطر القلــم زلــت بــه القــدم فيقــوم 
اعوجاجه بحد الحسام وينشر العدل في جميع األنام. وأما ملك الهوى فال يدين له إال اتباع هـواه ولـم يخـش 

ار ونهاية عنوه إلى دار البوار. وقالت الحكماء: الملك يحتاج إلى سطوة مواله الذي واله فمآل ملكه إلى لدم
كثير من الناس وهـم محتـاجون إلـى واحـد وألجـل ذلـك وجـب أن يكـون عارفـًا بـاختالفهم، ليـرد اخـتالفهم إلـى 
أوقاتهم ويعمهم بعدلـه وبغمـرهم بفضـله واعلـم أيهـا الملـك أن إزدشـير وهـو الثالـث مـن ملـوك الفـرس قـد ملـك 

م جميعًا وقسمها على أربعـة أقسـام وجعـل لـه مـن أجـل ذلـك أربعـة خـواتم لكـل قسـم خـاتم، األول خـاتم األقالي
البحــر والشــرطة والمحامــاة وكتــب عليــه بالنيابــات، الثــاني خــاتم الخــراج وجبايــة األمــوال وكتــب عليــه العمــارة 

ه الرسـوم فـي الفـرس إلـى أن الثالث وكتب عليه الرخاء، الرابع خاتم المظالم وكتب عليه العدل واستمرت هـذ
ظهر اإلسالم وكتـب كسـرى البنـه وهـو فـي جيشـه: بـل توسـعن علـى جيشـك فيسـتغنوا عنـك، وأدرك شـهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الثامنة والسبعين 
جيشــك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أنهــا قالــت: كســرى كتــب البنــه وهــو فــي جيشــه: ال توســعن علــى  

فيستغنوا عنك وال تضيق عليهم فيضجروا منك وأعطهم عطاءًا مقتصدًا وامنحهم منحـًا جمـيًال ووسـع علـيهم 
فـي الرخــاء وال تضــيق علــيهم فــي الشــدة. وروي أن أعرابيــًا جـاء إلــى المنصــور وقــال لــه: ارجــع كلبــك يتبعــك 

اس الطوسـي: أخشـى أن يلـوح لـه فغضب المنصور من األعرابي لما سمع منه هذا الكالم فقـال لـه أبـو العبـ
غيرك برغيف فيتبعه ويتركك فسكن غيظ المنصور وعلم أنها كلمة ال تخطيء وأمر لألعرابي بعطية واعلـم 
أيها الملك أنه كتب عبد الملك بن مروان ألخيه عبد العزيز بن مـروان حـين وجهـه إلـى مصـر: تفقـد كتابـك 

عرفــك بــه حجابــك والخــارج مــن عنــدك يعرفــك بجيشــك. وحجابــك فــإن الثابــت يخبــرك عنــه كتابــك والترســيم ت
وكــان عمــر بــن الخطــاب إذا اســتخدم خادمــًا شــرط عليــه أربعــة شــروط: أن ال يركــب البــرازين وأن ال يلــبس 
الثيــاب النفيســة وأن ال يأكــل مــن القــيء وأن ال يــؤخر الصــالة عــن وقتهــا وقيــل: ال مــال أجــود مــن العقــل وال 

كالتقوى وال قربة كحسن الخلق وال ميزان كاألدب وال فائدة كـالتوفيق وال تجـارة عقل كالتدبير والحزم وال حزم 
كالعمل الصالح وال ربح كثواب اهللا وال ورع كالوقوف عند حدود السنة وال علم كـالتفكر وال عبـادة كـالفرائض 

واذكــر  وال إيمــان كالحيــاة وال حســب كالتواضــع وال شــرف كــالعلم فــاحفظ الــرأس ومــاحوى والــبطن ومــا وعــى
  الموت والبال.

وقــال اإلمــام علــي رضــي اهللا عنــه: اتقــوا أشــرار النــاس وكونــوا مــنهن علــى حــذر وال تشــاورهن فــي أمــر وال 
تضيقوا علـيهن فـي معـروف حتـى ال يطمعـن فـي المكـر، وقـال: مـن تـرك االقتصـاد حـار عقلـه. وقـال عمـر 

ـــة ودود تعـــين بعلهـــ ـــه: النســـاء ثـــالث: امـــرأة مســـلمة نقي ـــدهر علـــى رضـــي اهللا عن ـــدهر وال تعـــين ال ا علـــى ال
بعلها،وأخرى تراد للولد ال تزيد على ذلك، وأخرى يجعلها اهللا غًال في عنق من يشاء، والرجال أيضـًا ثالثـة: 
رجل عاقل إذا أقبل على رأيه، وآخر أعقل منه وهو من إذا نزل به أمـر ال يعـرف عاقبتـه فيـأتي ذوي الـرأي 

يعلـم رشـدًا وال يطيـع مرشـدًا والعـدل ال بـد منـه فـي كـل األشـياء، حتـى أن  فينزل عن آرائهم، وآخر حائر، ال
الجواري يحتجن إلى العدل وضربوا لذلك مثًال قطاع الطـرق، المقيمـين علـى ظلـم النـاس فـإنهم لـو يتناصـفوا 
 فيمــا بيــنهم، ويســتعملوا الواجــب فيمــا يقســمونه الختــل نظــامهم وبالجملــة فســيد مكــارم األخــالق الكــرام وحســن

 الخلق وما أحسن قول الشاعر: 

 وكونك إياه عـلـيك يسـير  ببذل وحلم ساد في قومه الفتى

  وقال آخر: 
  وفي الصدق منجاة لمن كان صادقاً   ففي الحلم إتقان وفي العفـو هـيبة

 سابقـا يكن بالندى في حلبة المجد  ومن يلتمس حسن الثناء بـمـالـه

ة الملـوك حتـى قـال الحاضـرون: مـا رأينـا أحـدًا تكلـم فـي بـاب السياســة ثـم إن نزهـة الزمـان تكلمـت فـي سياسـ
مثل هذه الجارية فلعلها تسمعنا شيئًا من غير هذا الباب فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته، فقالت: وأمـا 



بـــاب األدب فإنـــه واســـع المجـــال ألنـــه مجمـــع الكمـــال، فقـــد اتفـــق أن بنـــي تمـــيم وفـــدوا علـــى معاويـــة ومعهـــم 
ف بــن قــيس فــدخل حاجــب معاويــة عليــه ليســتأذنه لهــم فــي الــدخول فقــال: يــا أميــر المــؤمنين أن أهــل األحنــ

العراق يريدون الدخول عليك ليحدثوا معك فاسمع حديثهم، فقال معاوية: انظر مـن بالبـاب، فقـال: بنـو تمـيم 
ر بحيـث أسـمع كالمـك قال: ليدخلوا، فدخلوا ومعهم األحنف بن قيس، فقال له معاوية: اقرب مني يا أبا بحـ

قال: يـا أميـر المـؤمنين فـرق الشـعر وقـص الشـارب وقلـم األظـافر ونتـف  ؟ثم قال: يا أبا بحر كيف رأيك لي
اإلبــط وحلــق العانــة وأدم الســواك فــإن فيــه اثنــين وســبعين فضــيلة وغســل الجمعــة كفــارة لمــا بــين الجمعتــين. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  لة التاسعة والسبعين وفي اللي

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أنهــا قالــت: كســرى كتــب البنــه وهــو فــي جيشــه: ال توســعن علــى جيشــك  
فيستغنوا عنك وال تضيق عليهم فيضجروا منك وأعطهم عطاءًا مقتصدًا وامنحهم منحـًا جمـيًال ووسـع علـيهم 

جـاء إلــى المنصــور وقــال لــه: ارجــع كلبــك يتبعــك فـي الرخــاء وال تضــيق علــيهم فــي الشــدة. وروي أن أعرابيــًا 
فغضب المنصور من األعرابي لما سمع منه هذا الكالم فقـال لـه أبـو العبـاس الطوسـي: أخشـى أن يلـوح لـه 
غيرك برغيف فيتبعه ويتركك فسكن غيظ المنصور وعلم أنها كلمة ال تخطيء وأمر لألعرابي بعطية واعلـم 

مروان ألخيه عبد العزيز بن مـروان حـين وجهـه إلـى مصـر: تفقـد كتابـك أيها الملك أنه كتب عبد الملك بن 
وحجابــك فــإن الثابــت يخبــرك عنــه كتابــك والترســيم تعرفــك بــه حجابــك والخــارج مــن عنــدك يعرفــك بجيشــك. 
وكــان عمــر بــن الخطــاب إذا اســتخدم خادمــًا شــرط عليــه أربعــة شــروط: أن ال يركــب البــرازين وأن ال يلــبس 

ال يأكــل مــن القــيء وأن ال يــؤخر الصــالة عــن وقتهــا وقيــل: ال مــال أجــود مــن العقــل وال  الثيــاب النفيســة وأن
عقل كالتدبير والحزم وال حزم كالتقوى وال قربة كحسن الخلق وال ميزان كاألدب وال فائدة كـالتوفيق وال تجـارة 

كر وال عبـادة كـالفرائض كالعمل الصالح وال ربح كثواب اهللا وال ورع كالوقوف عند حدود السنة وال علم كـالتف
وال إيمــان كالحيــاة وال حســب كالتواضــع وال شــرف كــالعلم فــاحفظ الــرأس ومــاحوى والــبطن ومــا وعــى واذكــر 

  الموت والبال.
وقــال اإلمــام علــي رضــي اهللا عنــه: اتقــوا أشــرار النــاس وكونــوا مــنهن علــى حــذر وال تشــاورهن فــي أمــر وال 

لمكـر، وقـال: مـن تـرك االقتصـاد حـار عقلـه. وقـال عمـر تضيقوا علـيهن فـي معـروف حتـى ال يطمعـن فـي ا
ـــدهر علـــى  ـــدهر وال تعـــين ال ـــة ودود تعـــين بعلهـــا علـــى ال ـــه: النســـاء ثـــالث: امـــرأة مســـلمة نقي رضـــي اهللا عن
بعلها،وأخرى تراد للولد ال تزيد على ذلك، وأخرى يجعلها اهللا غًال في عنق من يشاء، والرجال أيضـًا ثالثـة: 

ى رأيه، وآخر أعقل منه وهو من إذا نزل به أمـر ال يعـرف عاقبتـه فيـأتي ذوي الـرأي رجل عاقل إذا أقبل عل
فينزل عن آرائهم، وآخر حائر، ال يعلـم رشـدًا وال يطيـع مرشـدًا والعـدل ال بـد منـه فـي كـل األشـياء، حتـى أن 

و يتناصـفوا الجواري يحتجن إلى العدل وضربوا لذلك مثًال قطاع الطـرق، المقيمـين علـى ظلـم النـاس فـإنهم لـ
فيمــا بيــنهم، ويســتعملوا الواجــب فيمــا يقســمونه الختــل نظــامهم وبالجملــة فســيد مكــارم األخــالق الكــرام وحســن 

 الخلق وما أحسن قول الشاعر: 



 وكونك إياه عـلـيك يسـير  ببذل وحلم ساد في قومه الفتى

  وقال آخر: 
  صادقاً  وفي الصدق منجاة لمن كان  ففي الحلم إتقان وفي العفـو هـيبة

 سابقـا يكن بالندى في حلبة المجد  ومن يلتمس حسن الثناء بـمـالـه

ثـم إن نزهـة الزمـان تكلمـت فـي سياسـة الملـوك حتـى قـال الحاضـرون: مـا رأينـا أحـدًا تكلـم فـي بـاب السياســة 
قالت: وأمـا مثل هذه الجارية فلعلها تسمعنا شيئًا من غير هذا الباب فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته، ف

بـــاب األدب فإنـــه واســـع المجـــال ألنـــه مجمـــع الكمـــال، فقـــد اتفـــق أن بنـــي تمـــيم وفـــدوا علـــى معاويـــة ومعهـــم 
األحنــف بــن قــيس فــدخل حاجــب معاويــة عليــه ليســتأذنه لهــم فــي الــدخول فقــال: يــا أميــر المــؤمنين أن أهــل 

ظر مـن بالبـاب، فقـال: بنـو تمـيم العراق يريدون الدخول عليك ليحدثوا معك فاسمع حديثهم، فقال معاوية: ان
قال: ليدخلوا، فدخلوا ومعهم األحنف بن قيس، فقال له معاوية: اقرب مني يا أبا بحـر بحيـث أسـمع كالمـك 

قال: يـا أميـر المـؤمنين فـرق الشـعر وقـص الشـارب وقلـم األظـافر ونتـف  ؟ثم قال: يا أبا بحر كيف رأيك لي
نــين وســبعين فضــيلة وغســل الجمعــة كفــارة لمــا بــين الجمعتــين. اإلبــط وحلــق العانــة وأدم الســواك فــإن فيــه اث

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة والسبعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنهـا قالـت: إن األحنـف بـن قـيس قـال لمعاويـة لمـا سـأله: وأدم السـواك فـإن  

قـال:  ؟عة كفارة لما بـين الجمعتـين قـال لـه معاويـة: كيـف رأيـك لنفسـكفيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجم
أوطــئ قــدمي علــى األرض وأنقلهــم علــى تمهــل وأراعيهــا بعينــي، قــال: كيــف رأيــك إذا دخلــت علــى نفــر مــن 

قــال: أطــرق حيــاء وأبــدأ بالســالم وأدع مــا ال يعنينــي وأقــل الكــالم. قــال: كيــف رأيــك إذا  ؟قومــك دون األمــراء
قال: استمع لهم إذا قالوا وال أجـول علـيهم إذا جـالوا. قـال: كيـف رأيـك إذا دخلـت علـى  ؟رائكدخلت على نظ

قـال: أسـلم مـن غيـر إشـارة وأنتظـر اإلجابـة فـإن قربـوني قربـت وٕان بعـدوني بعـدت قـال: كيـف رأيـك  ؟أمرائك
الخلــق  قــال: اعفنــي مــن هــذا يــا أميــر المــؤمنين قــال: أقســمت عليــك أن تخبرنــي قــال: أحســن ؟مــع زوجتــك

قـال:  ؟وأظهر العشرة وأوسع النفقة فإن المرأة خلقت مـن ضـلع أعـوج. قـال: فمـا رأيـك إذا أردت أن تجامعهـا
أكلمها حتى تطيب نفسها وألثمها حتى تطرب فإن كان الذي تعلم طرحتها على ظهرها وٕان اسـتقرت النطفـة 

تصـوير ثـم أقـوم عنهـا إلـى الوضـوء  في قرارها قلـت: اللهـم اجعلهـا مباركـة وال تجعلهـا شـقية وصـورها أحسـن
فــأفيض المــاء علــى يــدي ثــم أصــبه علــى جســدي ثــم أحمــد اهللا علــى مــا أعطــاني مــن الــنعم. فقــال معاويــة: 

فقال: حاجتي أن تتق اهللا في الرعية وتعدل بينهم بالسوية ثم نهض قائمـًا  ؟أحسنت في الجواب فقل حاجتك
ن بـالعراق إال هـذا لكفـى ثـم إن نزهـة الزمـان قالـت: وهـذه من مجلس معاوية فلما ولـى قـال معاويـة لـو لـم يكـ



النبذة من جملة باب األدب واعلم أيها الملك أنه كان معيقـب عـادًال علـى بيـت المـال، فـي خالفـة عمـر بـن 
  الخطاب رضي اهللا عنه، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثمانين 
السعيد أن نزهة الزمان، قالت: واعلم أيها الملـك أنـه كـان معيقـب عـامًال علـى بيـت قالت: بلغني أيها الملك 

المال في خالفة عمر بن الخطاب فاتفق أنه رأى بن عمر يومًا فأعطاه درهمًا من بيت المـال قـال معيقـب: 
وبعـــد أن أعطيتـــه الـــدرهم انصـــرفت إلـــى بيتـــي فبينمـــا أن أجـــالس وٕاذا برســـول عمـــر جـــاءني فـــذهبت معـــه 

وجهت إليه فإذا الدرهم فـي يـده وقـال لـي: ويحـك يـا معيقـب أنـي قـد وجـدت فـي نفسـك شـيئًا قلتـك يـا أميـر وت
المؤمنين، قال: إنك تخاصم أمة محمد صلى اهللا عليـه وسـلم فـي هـذا الـدرهم يـوم القيامـة، وكتـب عمـر إلـى 

احمل ما بقـي ففعـل فلمـا أبي موسى األشعري كتابًا مضمونه: إذا جاءك كتابي هذا فأعط الناس الذي لهم و 
أعطوا عثمان الخالفة كتب إلى أبي موسى ذلك ففعل، وجاء زياد معه وضع الخراج بين يـدي عثمـان جـاء 

قال: أتيت عمر بـن الخطـاب بمثـل ذلـك أخـذ ابنـه  ؟راشد فأخذ منه درهمًا فبكى زياد فقال عثمان: ما يبكيك
ه أو يقــول لــه شــيئًا، فقــال عثمــان: وأيــن نلقــى مثــل فــأمر بنزعــه مــن يــده وابنــك أخــذ فلــم أر أحــدًا ينزعــه منــ

عمرو. روى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرجت مع عمر ذات ليلة حتـى أشـرفنا علـى نـار تضـرم فقـال: 
يا أسلم إني أحسب هؤالء ركبا أضربهم البرد، فانطلق بنا إليهم فخرجنا حتى أتينـا إلـيهم فـإذا امـرأة توقـد نـارًا 

يان يتضــاغون، فقــال عمــر: الســالم علــيكم أصــحاب الضــوء وكــره أن يقــول أصــحاب تحــت قــدر ومعهــا صــب
قالـت: مـن الجـوع قـال: فمـا هـذا  ؟قالت: اضـربنا البـرد والليـل قـال: فمـا بـال هـؤالء يضـاغون ؟النار ما بالكم

 ؟مقالت: مـاء أسـكتهم بـه وٕان عمـر بـن الخطـاب ليسـأله اهللا يـوم القيامـة قـال: ومـا يـدري عمـر بحـاله ؟القدر
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟قالت: كيف يتولى أمور الناس ويغفل عنهم

  
  وفي الليلة الحادية والثمانين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد قال أسلم: فأقبل عمر علي وقال: انطلق بنـا فخرجنـا نهـرول حتـى أتينـا دار 
م قال: حملني هذا فقلت: أنا أحملـه عنـك يـا أميـر المـؤمنين الصرف فأخرج عدًال فيه دقيق وٕاناء فيه شحم ث

فحملته إياه وخرجنا نهرول حتى ألقينا ذلك العدل عندها ثـم أخـرج مـن  ؟فقال: أتحمل عن وزري يوم القيامة
الــدقيق شــيئًا وجعــل يقــول للمــرأة: زددي إلــي، وكــان يــنفخ تحــت القــدر وكــان ذا لحيــة عظيمــة فرأيــت الــدخان 

لحيتــه حتــى طــبخ وأخــذ مقــدار مــن الشــحم فرمــاه فيــه ثــم قــال: أطعمــيهم وأنــا أبــرد لهــم ولــم يخــرج مــن خــالل 
يزالــوا كــذلك حتــى أكلــوا وشــبعوا وتــرك البــاقي عنــدها ثــم أقبــل علــي وقــال: يــا أســلم إنــي رأيــت الجــوع أبكــاهم 

الكـالم فأحببت أن ال أنصرف، حتى يتبين لي سب الضوء الذي رأيته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
  المباح.

  



 وفي الليلة الثانية والثمانين  

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت: قيل أن عمر مر بـراع مملـوك فابتاعـه شـاة فقـال لـه: 
إنها ليست لـي فقـال: أنـت القصـد فاشـتراه ثـم أعتقـه وقـال: اللهـم كمـا رزقتنـي العتـق األصـغر ارزقنـي العتـق 

مــر بــن الخطــاب يطعــم الحليــب للخــدم، ويأكــل اللــبن ويكســوهم الغلــيظ ويلــبس الخشــن األكبــر، وقيــل أن ع
ويعطي الناس حقوقهم ويزيد في عطائهم وأعطى رجًال أربعة آالف درهم وزده ألفًا فقيل: أما تزيد ابنـك كمـا 

أميـر قال: أتيـت والـده يـوم أحـد وقـال الحسـن: أتـى عمـر بمـال كثيـر فأتتـه حفصـة وقالـت لـه: يـا  ؟ردت هذا
المــؤمنين حــق قرابتــك فقــال: يــا حفصــة إنمــا أوصــى اهللا بحــق قرابتــي مــن مــالي وأمــا مــال المســلمين فــال يــا 
حفصة قد أرضيت قومك وأغضـبت أبـاك فقامـت تجـر ذيلهـا. وقـال ابـن عمـر: تضـرعت إلـى ربـي سـنة مـن 

فقال: لـوال رحمـة ربـي  ؟السنين أن يريني أبي حتى رأيته يمسح العرق عن جبينه فقلت له: ماحالك يا والدي
  لهلك أبوك.

قالت نزهة الزمان: اسمع ايها الملك السعيد الفصل الثاني من الباب الثاني وهـو بـاب األدب والفضـائل ومـا 
ذكـــر فيـــه مـــن أخبـــار التـــابعين والصـــالحين. قـــال الحســـن البصـــري: ال تخـــرج نفـــس آدم عـــن الـــدنيا إال وهـــو 

ع، وعدم إدراكـه لمـا أملـى، وعـدم اسـتعداده بكثـرة الـزاد لمـا هـو يتأسف على ثالثة أشياء: عدم تمتعه بما سم
قال: نعم إذا كان متى صبر ومتى أعطى شكر،  ؟قادم عليه. وقيل لسفيان: هل يكون الرجل زاهد وله مال

وقيــل لمــا حضــرت عبــد اهللا بــن شــداد الوفــاة أحضــر ولــده محمــد فأوصــاه وقــال لــه: يــا بنــي إنــي ألرى داعــي 
اتق ربك في السر والعالنية واشكر اهللا على ما أنعم واصدق في الحديث، فالشـكر يـؤذن الموت قد دعاني ف

  بازدياد النعم والتقوى خير زاد في الميعاد.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والثمانين 

أن خيـــر زاد فـــي الميعـــاد كمـــا قـــال قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن عبـــد اهللا بـــن شـــداد يوصـــي ولـــده بـــ
  بعضهم: 

 ولكن التقي هو الـسـعـيد  ولست ارى السعادة جمع مال

 وعند اهللا تلقـى مـا تـريد  وتقوى اهللا خـير زاد حـقـاً 

 ؟ثــم قالــت نزهــة الزمــان: ليســمع الملــك هــذه النكــت مــن الفصــل الثــاني مــن البــاب األول، قيــل لهــا: ومــا هــي
عبــد العزيــز الخالفــة جــاء ألهــل بيتــه فأخــذ مــا بأيــديهم ووضــعه فــي بيــت المــال  قالــت: لمــا ولــي عمــر بــن

ففزعت بنو أميه إلى عمته فاطمة بنت مروان فأرسلت إليه قائلة: إنـه ال بـد مـن لقائـك، ثـم أتتـه لـيًال فأنزلهـا 
رادك عــن دابتهــا فلمــا أخــذت مجلســها قــال لهــا: يــا عمــة أنــت أولــى بــالكالم ألن الحاجــة لــك فــأخبرني عــن مــ

فقالــت: يــا أميــر المــؤمنين أنــت أولــى بــالكالم ورأيــك يستكشــف مــا يخفــي عــن األفهــام فقــال عمــر ابــن عبــد 



العزيز: إن اهللا تعالى بعث محمدا صلى اهللا عليه وسلًم رحمة للعالمين وعذابًا لقـوم آخـرين ثـم اختـار لـه مـا 
  عنده فقبضه إليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والثمانين 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن نزهـة الزمـان قالـت: فقـال عمـر بـن عبـد العزيـز: إن اهللا قـد بعـث محمـدًا 
صلى اهللا عليه وسلم رحمة للعالمين وعذابًا لقوم آخرين ثم اختار له ما عنده فقبضـه إليـه وتـرك للنـاس نهـرًا 

خليفة بعده فأجرى النهر مجراه وعمل ما يرضي اهللا، ثم قام عمر بعد أبي يروي عطاشهم، ثم قال أبو بكر 
بكـر فعمــل خيــر أعمــال األبــرار واجتهــد اجتهــادًا مــا يقــدر أحــد علــى مثلــه، فلمــا قــام عثمــان اشــتق مــن النهــر 
ت نهرًا ثم ولى معاوية فاشتق منه يزيد وبنـو مـروان كعبـد الملـك والوليـد وسـليمان حتـى آل األمـر إلـي فأحببـ

أن أرد النهر إلى ما كان عليه فقالت: قد أردت كالمك ومذكراتك فقط فإن كانت هـذه مقالتـك فلسـت بـذاكرة 
  لك شيئًا ورجعت إلى بني أمية فقالت لهم: ذوقوا عاقبة أمركم بتزويجكم إلى عمر بن الخطاب.

د الملــك: يــا أميــر وقيــل لمــا حضــر عمــر بــن عبــد العزيــز الوفــاة جمــع أوالده حولــه فقــال لــه مســلمة بــن عبــ 
المؤمنين كيف تترك أوالدك فقراء وأنت راعيهم، فما يمنعك أحـد فـي حياتـك فـي أن تعطـيهم مـن بيـت المـال 

فنظر إلـى مسـلمة نظـرة مغضـب متعجـب ثـم قـال: يـا  ؟ما يغنيهم وهذا أولى من أن ترجعه إلى الوالي بعدك
دي مـا بـين رجلـين إمـا مطيـع هللا تعلـى فـاهللا إن أوال ؟مسلمة منعتهم أيام حياتي فكيـف أشـقى بهـم فـي ممـاتي

يصــلح شــأنه وٕامــا عــاص فمــا كنــت ألعينــه علــى معصــيته، يــا مســلمة إنــي حضــرت وٕايــاك حــين دفــن بعــض 
بنـــي مـــروان فحملتنـــي عينـــي فرأيتـــه فـــي المنـــام أفضـــى إلـــي أمـــر مـــن أمـــور اهللا عـــز وجـــل فهـــالني وراعنـــي 

فــي ذلــك مــدة حيــاتي وأرجــو أن أفضــي إلــى عفــو  فعاهــدت اهللا أن ال أعمــل عملــه إن وليــت، وقــد اجتهــدت
ربـي، قـال مسـلمة: بقـي رجـل حضـرت دفنـه فلمـا فرغــت مـن دفنـه حملتنـي عينـي فرأيتـه فيمـا يـرى النـائم فــي 
روضة فيها أنهار جارية وعليـه ثيـاب بـيض فأقبـل علـي وقـال: يـا مسـلمة لمثـل هـذا فليعمـل العـاملون ونحـو 

  هذا كثير.
ب الغنم في خالفة عمر بن عبد العزيز فمررت براع فرأيت مع غنمـه ذئبـًا أو وقال بعض الثقات: كنت أحل

فقــال: إنهــا  ؟ذئابــًا فظننــت أنهــا كالبــه ولــم أكــن رأيــت الــذئاب قبــل ذلــك فقلــت لــه: مــاذا تصــنع بهــذه الكــالب
فقــال: إذا أصــلح الــرأس صــلح الجســد.  ؟ليســت كالبــًا بــل هــي ذئــاب فقلــت: هــل ذئــاب فــي غــنم لــم تضــرها

مر بن عبد العزيز على منبر من طين فحمـد اهللا وأثنـى عليـه، ثـم تكلـم بـثالث كلمـات فقـال: أيهـا وخطب ع
الناس أصلحوا أسراركم لتصلح عالنيتكم إلخوانكم وتكفوا أمر دنياكم واعلمـوا أن الرجـل لـيس بينـه وبـين آدم 

مة: يـــا أميـــر رجـــل حـــي فـــي المـــوتى، مـــات عبـــد الملـــك ومـــن قبلـــه ويمـــوت عمـــر ومـــن بعـــده، فقـــال لـــه مســـل
المؤمنين لو علمنا أنك متكئًا لتقعد عليه قلـيًال فقـال: أخـاف أن يكـون فـي عنقـي منـه يـوم القيامـة، ثـم شـهق 

  شهقة فخر مغشيًا.



فقالت فاطمة: يا مريم يا مـزاحم يـا فـالن انظـروا هـذا الرجـل فجـاءت فاطمـة تصـب عليـه المـاء وتبكـي حتـى 
قالـت: يـا أميـر المـؤمنين رأيـت مصـرعك بـين أيـدينا  ؟يك يـا فاطمـةأفاق من غشيته فرآها تبكي فقال: ما يبك

فتــذكرت مصــرعك بــين يــدي اهللا عــز وجــل للمــوت وتخليــك عــن الــدنيا وفراقــك لنــا فــذاك الــذي أبكانــا فقــال: 
حسبك يا فاطمة فلقد أبلغت، ثم أراد القيام فنهض ثم سقط فضمته فاطمـة إليهـا وقالـت: بـأبي أنـت وأمـي يـا 

مـا نسـتطيع أن نكلمـك كلنـا. ثـم إن نزهـة الزمـان قالـت ألخيهـا شـركان وللقضـاة األربعـة تتمـة  أمير المؤمنين
 الفصل الثاني من الباب األول. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الخامسة والثمانين 
تعرفـــه بحضـــور القضـــاة قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن نزهـــة الزمـــان قالـــت ألخيهـــا شـــركان وهـــي لـــم 

األربعة والتاجر تتمة الفصل الثاني من الباب األول اتفق أن كتب عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى أهـل الموسـم: 
أمــا بعــد فــإني أشــهد اهللا فــي الشــهر الحــرام ولبلــد حــرام ويــوم الحــج األكبــر أنــي أبــرأ فــي ظلمكــم وعــدوان مــن 

أمر مـن أمـوره بلغنـي أو أحـاط بـه علمـي وأرجـو أن  اعتدى عليكم أن أكون أمرت بذلك أو تعمدته أو يكون
يكون لذلك موضع مـن الغفـران إال أنـه ال أذن منـي بظلـم أحـد فـإني مسـئول عـن كـل مظلـوم إال وأي عامـل 
مــن عمــالي زاغ عــن الحــق وعمــل بــال كتــاب وال ســنة، فــال لــه طاعــة علــيكم حتــى يرجــع إلــى الحــق. وقــال 

موت ألنه آخـرة يجـر عليـه المـؤمن. وقـال بعـض الثقـات: قـدمت رضي اهللا عنه: ما أحب أن يخفف عني ال
على أمير المؤمنين عمر بن عبـد العزيـز وهـو خليفـة فرأيـت بـين يديـه اثنـي عشـر درهمـًا فـأمر وضـعها فـي 
ــوا أوصــيت إلــيهم  ــاًال ال شــيء لهــم فل ــتهم عي ــا أميــر المــؤمنين إنــك أفقــرت أوالدك وجعل بيــت المــال. قلــت: ي

مـن أهـل بيتـك فقـال: ادن منـي فـدنوت منـه فقـال: أمـا قولـك أفقـرت أوالدك فـأوص  بشيء ولى من هـو فقيـر
إليهم أو إلى من هو فقير مـن أهـل بيتـك فغيـر سـديد ألن اهللا خليفتـي علـى أوالدي وعلـى مـن هـو فقيـر مـن 

ف أهل بيتي وهو وكيل عليهم وهم ما بين رجلين إما رجل يتقي اهللا فسيجعل اهللا له مخرجًا وٕاما رجـل معتكـ
على المعاصي فإني لم أكن ألقويه على معصية اهللا ثـم بعـث إلـيهم وأحضـرهم بـين يديـه وكـانوا اثنـي عشـر 
ذكـرًا، فلمـا نظـر إلـيهم ذرفــت عينـاه بالـدموع ثـم قــال: إن أبـاكم مـا بـين أمــرين: إمـا أن تسـتغنوا فيـدخل أبــوكم 

ليــه مــن أن تســتغنوا، فــدموا قــد وكلــت النــار وٕامــا أن تفتقــروا فيــدخل أبــوكم الجنــة ودخــول أبــيكم الجنــة أحــب إ
  أمركم إلى اهللا.

وقــال خالــد بــن صــفوان: صــحبني يوســف بــن عمــر إلــى هشــام بــن عبــد الملــك فلمــا قــدمت عليــه وقــد خــرج  
بقرابتــه وخدمــه فنــزل فــي أرض وضــرب لــه خيــام، فلمــا أخــذت النــاس مجالســهم خرجــت مــن ناحيــة البســاط 

لــه: تمــم اهللا نعمتــه عليــك يــا أميــر المــؤمنين إنــي أجــد لــك فنظــرت إليــه فلمــا صــارت عينــي فــي عينــه قلــت 
نصيحة أبلغ مـن حـديث مـن سـلف قبلـك مـن الملـوك، فاسـتوى جالسـًا وكـان متكئـًا وقـال: هـات مـا عنـدك يـا 
ابــن صــفوان فقلــت: يــا أميــر المــؤمنين إن ملكــًا مــن الملــوك خــرج قبلــك فــي عــام قبــل عامــك هــذا إلــى هــذه 

وكـان عنـده رجـل مـن  ؟وهـل أعطـى أحـد مثـل مـا أعطيتـه ؟تم مثـل مـا أنـا فيـهاألرض فقال لجلسائه: هل رأي
بقايا حملة الحجـة والمعينـين علـى الحـق السـالكين فـي منهاجـه فقـال أيهـا الملـك إنـك سـألت عـن أمـر عظـيم 



قال: نعم قال: رأيت الذي أنت فيه لم يزل زائًال فقال: هو شيء زائل. قـال: فمـا  ؟أتأذن لي في الجواب عنه
قـــال: فـــأين  ؟أراك قـــد أعجبـــت بشـــيء تكـــون فيـــه قلـــيًال وتســـأل عنـــه طـــويًال وتكـــون عنـــد حســـابه مرتهنـــاً  لـــي

قال: إن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة اهللا تعـالى أو تلـبس أطمـارك وتعبـد ربـك حتـى  ؟المهرب وأين المطلب
  يأتيك أجلك فإذا كان السحر فإني قادم عليك.

ع عليه بابه عند السحر فرآه قد وضـع تاجـه وتهيـأ للسـياحة مـن عظـم قال خالد بن صفوان: ثم إن الرجل قر 
ــرًا حتــى بلــل لحيتــه وأمــر بنــزع مــا عليــه ولــزم قصــره فأتــت  موعظتــه فبكــى هشــام بــن عبــد الملــك بكــاءًا كثي

ثـم  ؟الموالي والخدم إلى خالد بن صفوان وقالوا: أهكذا فعلت يا أمير المؤمنين أفسـدت لذتـه ونغصـت حياتـه
لزمان قالت لشركان: وكم في هذا الباب من النصائح، وٕاني أعجز عن االتيان بجميع ما في هـذا إن نزهة ا

  الباب في مجلس واحد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  الليلة السادسة والثمانين 
نصــائح وٕانــي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نزهــة الزمــان قالــت لشــركان: وكــم فــي هــذا البــاب مــن ال

ألعجــز عــن اإلتيــان لــك بجميــع مــا قيــل فــي هــذا البــاب فــي مجلــس واحــد ولكــن علــى طــول األيــام يــا ملــك 
الزمان يكون خيرًا، فقال القضاة: أيها الملك إن هذه الجارية أعجوبة الزمان ويتيمة العصر واألوان فإننـا مـا 

لملـك وانصـرفوا، فعنـد ذلـك التفـت شـركان إلـى رأينا وال سمعنا بمثلها في زمـن مـن األزمـان، ثـم إنهـم ودعـوا ا
خدمـه وقـال لهـم: اشـرعوا فـي عمـل العـرس وهيئـوا الطعـام مـن جميـع األلـوان فـامتثلوا أمـره فـي الحـال وهيـأوا 
جميع األطعمة وأمـر نسـاء األمـراء والـوزراء وعظمـاء الدولـة أن ال ينصـرفوا حتـى يحضـروا جـالء العـروس، 

سـفرة ممـا تشـتهي األنفـس وتلـذ األعـين وأكـل جميـع النـاس حتـى اكتفـوا، فما جـاء وقـت العصـر حتـى مـدوا ال
وأمــر الملــك أن تحضــر كــل مغنيــة فــي دمشــق فحضــرن وكــذلك جــواري الملــك الالتــي يعــرفن الغنــاء وطلــع 

  جميعهن إلى القصر.
األمـراء فلما أتى المساء وأظلم الظالم أوقدوا الشموع فـي بـاب القلعـة إلـى بـاب القصـر يمينـًا وشـماًال ومشـى 

والــوزراء والكبــراء بــين يــدي الملــك شــركان وأخــذت المواشــط الصــبية ليزينهــا ويلبســنها فرأينهــا ال تحتــاج إلــى 
زينــة وكــان الملــك شــركان قــد دخــل الحمــام، فلمــا خــرج جلــس علــى المنصــة وجليــت عليــه العــروس ثــم خففــوا 

ركان وأخـذ وجههـا وعلقـت منـه فـي عنها ثيابهـا وأوصـوها بمـا توسـى بـه البنـات ليلـة الزفـاف ودخـل عليهـا شـ
تلــك الليلــة وأعلمتــه بــذلك ففــرح فرحــًا شــديدًا وأمــر الحكمــاء أن يكتبــوا تــاريخ الحمــل، فلمــا أصــبح جلــس علــى 
الكرســي وطلــع لــه أربــاب دولتــه وهنئــوه وأحضــر كاتــب ســره وأمــره أن يكتــب كتابــًا لوالــده عمــر النعمــان بأنــه 

الحكمـة وأنـه ال بـد مـن إرسـالها إلـى بغـداد لتـزور أخـاه ضـوء اشترى جاريـة ذات علـم وخلـق قـد حـوت فنـون 
  المكان وأخته نزهة الزمان وأنه أعتقها وكتب كتابه عليها ودخل بها وحملت منه.

ثم ختم الكتاب وأرسله إلى أبيه بصحبة بريد فطال ذلك البريد شهرًا كامًال ثم رجع إليه بجوابه وناولـه فأخـذه 
مـن عنـد الحـائر الولهـان الـذي فقـد الولـدان وهجـر األوطـان الملـك عمـر النعمـان  وقرأه فإذا فيـه البسـملة هـذا



إلى ولده شركان، اعلـم أنـه بعـد مسـيرك مـن عنـدي ضـاق علـي المكـان حتـى ال أسـتطيع صـبرًا وال أقـدر أن 
أكــتم ســرًا، وســبب ذلــك أننــي ذهبــت إلــى الصــيد والقــنص وكــان ضــوء المكــان قــد طلــب منــي الــذهاب إلــى 

ت عليه من نوائب الزمان ومنعته من السفر إلى العام الثاني أو الثالث، فلما ذهبت إلى الصيد الحجاز فخف
  والقنص غبت شهرًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة والثمانين 
قــد خــرج وقــال خالــد بــن صــفوان: صــحبني يوســف بــن عمــر إلــى هشــام بــن عبــد الملــك فلمــا قــدمت عليــه و  

بقرابتــه وخدمــه فنــزل فــي أرض وضــرب لــه خيــام، فلمــا أخــذت النــاس مجالســهم خرجــت مــن ناحيــة البســاط 
فنظــرت إليــه فلمــا صــارت عينــي فــي عينــه قلــت لــه: تمــم اهللا نعمتــه عليــك يــا أميــر المــؤمنين إنــي أجــد لــك 

هـات مـا عنـدك يـا نصيحة أبلغ مـن حـديث مـن سـلف قبلـك مـن الملـوك، فاسـتوى جالسـًا وكـان متكئـًا وقـال: 
ابــن صــفوان فقلــت: يــا أميــر المــؤمنين إن ملكــًا مــن الملــوك خــرج قبلــك فــي عــام قبــل عامــك هــذا إلــى هــذه 

وكـان عنـده رجـل مـن  ؟وهـل أعطـى أحـد مثـل مـا أعطيتـه ؟األرض فقال لجلسائه: هل رأيتم مثـل مـا أنـا فيـه
هـا الملـك إنـك سـألت عـن أمـر عظـيم بقايا حملة الحجـة والمعينـين علـى الحـق السـالكين فـي منهاجـه فقـال أي

قال: نعم قال: رأيت الذي أنت فيه لم يزل زائًال فقال: هو شيء زائل. قـال: فمـا  ؟أتأذن لي في الجواب عنه
قـــال: فـــأين  ؟لـــي أراك قـــد أعجبـــت بشـــيء تكـــون فيـــه قلـــيًال وتســـأل عنـــه طـــويًال وتكـــون عنـــد حســـابه مرتهنـــاً 

كك فتعمل بطاعة اهللا تعـالى أو تلـبس أطمـارك وتعبـد ربـك حتـى قال: إن تقيم في مل ؟المهرب وأين المطلب
  يأتيك أجلك فإذا كان السحر فإني قادم عليك.

قال خالد بن صفوان: ثم إن الرجل قرع عليه بابه عند السحر فرآه قد وضـع تاجـه وتهيـأ للسـياحة مـن عظـم 
ــرًا حتــى بلــل لحيتــه وأمــر بنــز  ع مــا عليــه ولــزم قصــره فأتــت موعظتــه فبكــى هشــام بــن عبــد الملــك بكــاءًا كثي

ثـم  ؟الموالي والخدم إلى خالد بن صفوان وقالوا: أهكذا فعلت يا أمير المؤمنين أفسـدت لذتـه ونغصـت حياتـه
إن نزهة الزمان قالت لشركان: وكم في هذا الباب من النصائح، وٕاني أعجز عن االتيان بجميع ما في هـذا 

  سكتت عن الكالم المباح.الباب في مجلس واحد. وأدرك شهرزاد الصباح ف
 

  الليلة السادسة والثمانين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نزهــة الزمــان قالــت لشــركان: وكــم فــي هــذا البــاب مــن النصــائح وٕانــي 
ألعجــز عــن اإلتيــان لــك بجميــع مــا قيــل فــي هــذا البــاب فــي مجلــس واحــد ولكــن علــى طــول األيــام يــا ملــك 

ة: أيها الملك إن هذه الجارية أعجوبة الزمان ويتيمة العصر واألوان فإننـا مـا الزمان يكون خيرًا، فقال القضا
رأينا وال سمعنا بمثلها في زمـن مـن األزمـان، ثـم إنهـم ودعـوا الملـك وانصـرفوا، فعنـد ذلـك التفـت شـركان إلـى 

ل وهيـأوا خدمـه وقـال لهـم: اشـرعوا فـي عمـل العـرس وهيئـوا الطعـام مـن جميـع األلـوان فـامتثلوا أمـره فـي الحـا
جميع األطعمة وأمـر نسـاء األمـراء والـوزراء وعظمـاء الدولـة أن ال ينصـرفوا حتـى يحضـروا جـالء العـروس، 
فما جـاء وقـت العصـر حتـى مـدوا السـفرة ممـا تشـتهي األنفـس وتلـذ األعـين وأكـل جميـع النـاس حتـى اكتفـوا، 



تــي يعــرفن الغنــاء وطلــع وأمــر الملــك أن تحضــر كــل مغنيــة فــي دمشــق فحضــرن وكــذلك جــواري الملــك الال
  جميعهن إلى القصر.

فلما أتى المساء وأظلم الظالم أوقدوا الشموع فـي بـاب القلعـة إلـى بـاب القصـر يمينـًا وشـماًال ومشـى األمـراء 
والــوزراء والكبــراء بــين يــدي الملــك شــركان وأخــذت المواشــط الصــبية ليزينهــا ويلبســنها فرأينهــا ال تحتــاج إلــى 

قــد دخــل الحمــام، فلمــا خــرج جلــس علــى المنصــة وجليــت عليــه العــروس ثــم خففــوا  زينــة وكــان الملــك شــركان
عنها ثيابهـا وأوصـوها بمـا توسـى بـه البنـات ليلـة الزفـاف ودخـل عليهـا شـركان وأخـذ وجههـا وعلقـت منـه فـي 
تلــك الليلــة وأعلمتــه بــذلك ففــرح فرحــًا شــديدًا وأمــر الحكمــاء أن يكتبــوا تــاريخ الحمــل، فلمــا أصــبح جلــس علــى 

لكرســي وطلــع لــه أربــاب دولتــه وهنئــوه وأحضــر كاتــب ســره وأمــره أن يكتــب كتابــًا لوالــده عمــر النعمــان بأنــه ا
اشترى جاريـة ذات علـم وخلـق قـد حـوت فنـون الحكمـة وأنـه ال بـد مـن إرسـالها إلـى بغـداد لتـزور أخـاه ضـوء 

  .المكان وأخته نزهة الزمان وأنه أعتقها وكتب كتابه عليها ودخل بها وحملت منه
ثم ختم الكتاب وأرسله إلى أبيه بصحبة بريد فطال ذلك البريد شهرًا كامًال ثم رجع إليه بجوابه وناولـه فأخـذه 
وقرأه فإذا فيـه البسـملة هـذا مـن عنـد الحـائر الولهـان الـذي فقـد الولـدان وهجـر األوطـان الملـك عمـر النعمـان 

ان حتـى ال أسـتطيع صـبرًا وال أقـدر أن إلى ولده شركان، اعلـم أنـه بعـد مسـيرك مـن عنـدي ضـاق علـي المكـ
أكــتم ســرًا، وســبب ذلــك أننــي ذهبــت إلــى الصــيد والقــنص وكــان ضــوء المكــان قــد طلــب منــي الــذهاب إلــى 
الحجاز فخفت عليه من نوائب الزمان ومنعته من السفر إلى العام الثاني أو الثالث، فلما ذهبت إلى الصيد 

  سكتت عن الكالم المباح.والقنص غبت شهرًا. وأدرك شهرزاد الصباح ف
  

  وفي الليلة السابعة والثمانين 
ثم زوجها للحاجب األكبر ونقلها إلى بيته هي وبنتها فربوها علـى أكتـاف الجـواري وواظبـوا عليهـا باألشـربة  

وأنواع السفوف، هذا كله وأخوها ضوء المكـان مـع الرقـاد بدمشـق. فـاتفق أنـه أقبـل يومـًا مـن األيـام مـن عنـد 
ر النعمان إلى الملك شركان ومعه رسالة فأخذها وقرأهـا فـرأى فيهـا: بعـد البسـملة اعلـم أيهـا الملـك الملك عم

العزيز أني حزين حزنًا شديدًا على فراق األوالد وعدمت الرقاد والزمني السهاد وقد أرسلت هذه الرسالة إليك 
ــا الخــراج وترســل صــحبته الجاريــة التــي ا شــتريتها وتزوجــت بهــا فــإني فحــال حصــولها بــين يــديك ترســل إلين

أحببــت أن أراهــا وأســمع كالمهــا ألنــه جاءنــا مــن بــالد الــروم عجــوز مــن الصــالحات وصــحبتها خمــس جــوار 
نهــد أبكــار وقــد حــازوا مــن العلــم وفنــون الحكمــة مــا يجــب علــى اإلنســان معرفتــه، ويعجــز عــن وصــف هــذه 

كمة فلما رأيـتهن أحببـتهن وقـد اشـتهيت أن العجوز ومن معها اللسان، فإنهن جزن أنواع العلم والفضيلة والح
يكــن فــي قصــري وفــي ملــك يــدي ألنــه ال يوجــد لهــن نظيــر عنــد ســائر الملــوك، فســألت المــرأة العجــوز عــن 
ثمـــنهن فقالـــت: ال أبـــيعهن إال بخـــراج دمشـــق وأنـــا أرى خـــراج دمشـــق قلـــيًال فـــي ثمـــنهن، فـــإن الواحـــدة مـــنهن 

ودخلـت بهـن قصـري وبقـين فـي حـوزتي، فعجـل لنـا بـالخراج  تساوي أكثر مـن هـذا المبلـغ، فأجبتهـا إلـى ذلـك



ألجــل أن تســافر المــرأة بالدهــا وأرســل لنــا الجاريــة ألجــل أن تنــاظرهن. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن 
 الكالم المباح.

  وفي الليلة التاسعة والثمانين 
ل لنـــا الجاريـــة ألجـــل أن قالــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الملـــك عمـــر النعمــان قـــال فـــي مكتوبـــه: وأرســـ

تنــاظرهن بــين العلمــاء فــإذا غلبــتهن أرســلتها إليــك وصــحبتها خــراج بغــداد. فلمــا علــم ذلــك شــركان أقبــل علــى 
صهره وقال له: هات الجاريـة التـي زوجتـك إياهـا فلمـا حضـرت أوفقهـا علـى الرسـالة وقـال لهـا: يـا أختـي مـا 

رأيـك، ثـم قالـت لـه وقـد اشـتاقت إلـى أهلهـا ووطنهـا:  فقالـت لـه: الـرأي ؟عندك مـن الـرأي فـي رد جوابنـا عليـه
أرسلني صـحبة زوجـة الحاجـب ألجـل أن أحكـي ألبـي حكـايتي وأخبـره بمـا وقـع لـي مـع البـدوي الـذي بـاعني 

  للتاجر وأخبره بأن التاجر باعني لك وزوجني للحاجب بعد عتقي، فقال لها شركان: وهو كذلك.
والخدم وشرع فـي تجهيـز الخـراج وأمـر الحاجـب أن يأخـذ الخـراج ثم أخذ ابنته قضى فكان وسلمها للمراضع 

والجاريــة صــحبته ويتوجــه إلــى بغــداد فأجابــه الحاجــب بالســمع والطاعــة فــأمر بمحفــة يجلــس فيهــا وللجاريــة 
بمحفة أيضًا ثم كتب كتابًا وسلمه للحاجب وودع نزهـة الزمـان وكـان قـد أخـذ منهـا الخـرزة وجعلهـا فـي عنـق 

خــاص الــذهب، ثــم ســافر الحاجــب فــي تلــك الليلــة، فــاتفق أنــه خــرج ضــوء المكــان هــو  أبيــه فــي سلســلة مــن
والوقـاد فـي تلــك الليلـة يتفرجــان فرأيـا جمــاًال وبغـاًال ومشـاعل وفــوانيس مضـيئة فســأل ضـوء المكــان عـن هــذه 
األحمال وعن صاحبها، فقيـل لـه: هـذا خـراج دمشـق مسـافر إلـى الملـك عمـر النعمـان صـاحب مدينـة بغـداد 

  قيل: هو الحاجب الكبير الذي تزوج الجارية التي تعلمت العلم والحكمة. ؟ل: ومن رئيس هذه المحافلفقا
فعند ذلك بكى بكاء شديدًا وتذكر أمه وأباه وأخته ووطنـه وقـال للوقـاد: مـا بقـي لـي قعـود هنـا بـل أسـافر مـع 

منـت عليـك فـي القـدس إلـى دمشـق هذه القافلة وأمشي قليًال حتى أصل إلى بالدي، فقال لـه الوقـاد: أنـا مـا آ
فكيــف آمــن عليــك إلــى بغــداد وأنــا أكــون معــك حتــى تصــل إلــى مقصــدك، فقــال ضــوء المكــان: حبــًا وكرامــة 
فشرع الوقاد في تجهيز حاله ثم شد الحمار وجعـل خرجـه عليـه ووضـع فيـه شـيئًا مـن الـزاد وشـد وسـطه ومـا 

هجـين والمشـاة حولـه وركـب ضـوء المكـان زال على أهبة حتـى جـازت عليـه األجمـال والحاجـب راكـب علـى 
حمار الوقاد وقال للوقاد: اركب معي فقال: ال أركب ولكن أكـون فـي خـدمتك فقـال ضـوء المكـان: ال بـد أن 
تركب ساعة فقال: إذا تعبـت اركـب سـاعة، ثـم إن ضـوء المكـان قـال للوقـاد: يـا أخـي سـوف تنظـر مـا أفعـل 

إلى أن طلعت الشـمس فلمـا اشـتد علـيهم الحـر أمـرهم الحاجـب بك إذا وصلت إلى أهلي، وما زالوا مسافرين 
بــالنزول واســتراحوا وســقوا جمــالهم ثــم أمــرهم بالمســير، وبعــد خمســة أيــام وصــلوا إلــى مدينــة حمــاه ونزلــوا بهــا 

  وأقاموا بها ثالثة أيام.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة التسعين 
ملك السـعيد أنهـم أقـاموا فـي مدينـة حمـاه ثالثـة أيـام ثـم سـافروا ومـا زالـوا مسـافرين حتـى قالت: بلغني أيها ال 

وصلوا مدينة أخرى فأقـاموا بهـا ثالثـة أيـام، ثـم سـافروا حتـى وصـلوا إلـى ديـار بكـر وهـب علـيهم نسـيم بغـداد 
بكـى وٕان اشـتكى فتذكر ضوء المكان أخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه وكيف يعود إلى أبيـه بغيـر أختـه ف

 واشتدت به الحسرات فأنشد هذه األبيات: 

 ولم يأتني منكم رسـول يخـبـر  خليلي كم هذا التأنـى واصـبـر

 فيا ليت أيام التفـرق تـقـصـر  إال أن أيام الـوصـال قـصـيرة

  تالشى بها جسمي وٕان كنت أصبر  خذوا بيدي ثم ارحموا لصبابـتـي

 أحـشـر فواهللا ما أسلوا لي حين  لـكـم فإن تطلبوا مني سلوا أقـل

فقــال لــه الوقــاد: اتــرك هــذا البكــاء واألنــين فإننــا قريبــون مــن خيمــة الحاجــب، فقــال ضــوء المكــان: ال بــد مــن 
إنشادي شيئًا من الشعر لعل نار قلبي تنطفئ، فقال له الوقاد: باهللا عليك أن تترك الحـزن حتـى تتصـل إلـى 

وأنا معك حينما كنت، فقال ضوء المكان: واهللا ال أفتـر عـن ذلـك. ثـم التفـت  بالدك وافعل بعد ذلك ما شئت
إلى ناحية بغداد وكان القمر مضيئًا وكانت نزهة الزمان لم تنم تلك الليلة ألنها تـذكرت أخاهـا ضـوء المكـان 

  فقلقت وصارت تبكي، فبينما هي تبكي إذ سمعت أخاها ضوء المكان يبكي وينشد هذه األبيات: 
 فشجاني ما شجانـي  لبرق اليمـانـيلمع ا

 ساقيًا كأس التهانـي  من حبيب كان عنـدي

 ترجع أيام التـدانـي  يا وميض البرق هـل

 إن ربي قد بـالنـي  يا عذولي ال تلمـنـي

 وزمان قد دهـانـي  بحبيب غاب عـنـي

 عندما ولى زمانـي  قد تأت نزهة قلـبـي

 سقـانـيوبكأس قد   وحوى لي الهم صرفاً 

 مت من قبل التدانـي  وأراني يا خـلـيلـي

 عد قريبًا باألمـانـي  يا زمانًا للتـصـابـي

 من زمان قد رماني  في سرور مع أمـان

 بات مرعوب الجنان  من لمسكين غـريب

 بعد نزهات الزمـان  صار في الحزن فريداً 

 كف أوالد الـزمـان  حكمت فينا بـرغـم



ه صاح وخر مغشيًا عليه. هذا ما كان من أمره. وأما مـا كـان مـن أمـر نزهـة الزمـان فإنهـا فلما فرغ من شعر 
كانــت ســاهرة فــي تلــك الليلــة ألنهــا تــذكرت أخاهــا فــي ذلــك المكــان، فلمــا ســمعت ذلــك الصــوت بالليــل ارتــاح 

شــعار. فقــال لــه: قــم وائتنــي بالــذي ينشــد األ ؟فؤادهــا وقامــت وتنحنحــت ودعــت الخــادم فقــال لهــا: مــا حاجتــك
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والتسعين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان لما سمعت من أخيها الشعر دعت الخـادم الكبيـر وقالـت لـه 
ائمون، فقالـت لـه: اذهب وائتني بمن ينشد هذه األشعار فقال لهـا: إنـي لـم أسـمعه ولـم أعرفـه والنـاس كلهـم نـ

كــل مــن رأيتــه مســتيقظًا فهــو الــذي ينشــد األشــعار ففــتش فلــم يــر مســتيقظًا ســوى الرجــل الوقــاد، وأمــا ضــوء 
المكــان فإنــه كــان فــي غشــيته، فلمــا رأى الوقــد الخــادم واقفــًا علــى رأســه خــاف منــه فقــال لــه الخــادم: هــل أنــت 

أن السـيدة اغتاظـت مـن اإلنشـاد فخـاف وقـال:  فاعتقـد الوقـاد ؟الذي كنت تنشد األشعار وقـد سـمعتك سـيدتنا
واهللا ما هو أنا، فقال له الخادم: ومن الذي كـان ينشـد الشـعر فـدلني عليـه فإنـك تعرفـه ألنـك يقظـان، فخـاف 
الوقاد على ضوء المكان وقال في نفسه: ربما يضره الخادم بشيء فقال له: لـم أعرفـه فقـال لـه الخـادم: واهللا 

اعدة إال أنت فأنت تعرفه، فقال لـه الوقـاد: أنـا أقـول لـك الحـق، إن الـذي كـان ينشـد إنك تكذب فإنه ما هنا ق
األشعار رجل عابر طريق وهو الذي أزعجني وأقلقنـي فـاهللا يجازيـه فقـال لـه الخـادم: فـإذا كنـت تعرفـه فـدلني 

أنــت حتــى عليــه وأنــا أمســكه وآخــذه إلــى بــاب المحفــة التــي فيهــا ســيدتنا وأمســكه أنــت بيــدك، فقــال لــه اذهــب 
  آتيك به. فتركه الخادم وانصرف ودخل وأعلم سيدته بذلك وقال: ما أحد يعرفه ألنه عابر سبيل فسكتت.

ثم إن ضوء المكان لما أفاق من غشيته رأى القمر قد وصل إلـى وسـط السـماء وهـب عليـه نسـيم األسـحار  
فقـال:  ؟اد: مـاذا تريـد أن تصـنعفهيج في قلبه البالبـل واألشـجان فحسـس صـوته وأراد أن ينشـد فقـال لـه الوقـ

أريد أن أنشد شيئًا من الشعر ألطفئ به نيران قلبي، قال له: أما علمت بما جرى لـي ومـا سـلمت مـن القتـل 
فقــال: يــا ســيدي قــد أتــاني  ؟إال بأخــذ خــاطر الخــادم، فقــال لــه ضــوء المكــان: ومــاذا جــرى فــأخبرني بمــا وقــع

اللـوز وجعـل يتطلـع فـي وجـوه النـاس وهـم نـائمون ويسـأل الخادم وأنت مغشي عليك ومعه عصـا طويلـة مـن 
علــى كــل مــن ينشــد األشــعار فلــم يجــد مــن هــو مســتيقظ غيــري فســألني فقلــت لــه: إنــه عــابر ســبيل فانصــرف 
وســلمني اهللا منــك وٕاال كــان قتلنــي فقــال لــي: إذا ســمعته ثانيــًا فــإت بــه عنــدنا، فلمــا ســمع ضــوء المكــان ذلــك 

شاد فأنا أنشد ويجري علـي مـا يجـري فـإني قريـب مـن بـالدي وال أبـالي بأحـد بكى وقال: من يمنعني من اإلن
فقال له الوقاد: أنت ما مرادك إال هالك نفسك، فقال لـه ضـوء المكـان: ال بـد مـن إنشـاد فقـال لـه الوقـاد: قـد 
وقــع الفــراق بينــي وبينــك مــن هنــا وكــان مــرادي أن ال أفارقــك حتــى تــدخل مــدينتك وتجتمــع بأبيــك وأمــك وقــد 

ضى لك عندي سنة ونصف وما حصل لك منـي مـا يضـرك فمـا سـبب إنشـادك الشـعر ونحـن متعبـين مـن م
المشي والسهر والناس قد هجعوا يستريحون من المشي ومحتاجون إلى النـوم، فقـال ضـوء المكـان: ال أعـود 

 عما أنا فيه، ثم هزته األشجان فباح بالكتمان وأخذ ينشد هذه األبيات: 



 ونادها فعساها أن تجيب عـسـا  ربع الدرسـاقف بالديار وحي األ

  أوقد من الشوق في ظلماتها قبسا  فإن أجنك ليل من تـوحـشـهـا

 أن يجن لسعا وأن أجتني لعسـا  إن صل عذاريه فـال عـجـب

 أسى لوال التأسي بدار الخلد مت  يا جنة فارقتها النفس مـكـرهة

  وأنشد أيضًا هذين البيتين: 
 والشمل مجتمع في أبهج الوطن  األيام خــادمة كنـا وكـانـت

  ضوء المكان وفيها نزهة الزمن  من لي بدار أحباب وكان بـهـا

فلما فرغ من شعره صاح ثالث صيحات ثم وقـع مغشـيًا عليـه فقـام الوقـاد وغطـاه، فلمـا سـمعت نزهـة الزمـان 
بكـت وصـاحت علـى الخـادم وقالـت:  ما أنشده من األشعار المتضـمنة لـذكر اسـمها واسـم أخيهـا ومعاهـدهما

ويلك إن الذي أنشد أوًال أنشد ثانيًا وسمعته قريبًا مني، واهللا إن لم تأتني به ألنبهن عليـك الحاجـب فيضـربك 
ويطردك، ولكن خـذ هـذه األلـف دينـار وائتنـي بـه برفـق فـإن أبـى فـادفع لـه هـذا الكـيس الـذي فيـه ألـف دينـار 

  ه ومن أي بالد هو وارجع بسرعة.فإن أبى فاتركه واعرف مكانه وصنعت
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والتسعين 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نزهــة المكــان أرســلت الخــادم يفــتش عليــه وقالــت لــه: إذا وجدتــه فالطفــه 
م نائمون فلم يجد أحـد مسـتيقظًا، فجـاء إلـى وائتني به برفق، فخرج الخادم يتأمل في الناس ويدوس بينهم وه

الوقاد فوجده قاعدًا مكشوف الرأس فدنا منه وقبض على يده وقال لـه: أنـت الـذي كنـت تنشـد الشـعر فخـاف 
على نفسه وقال: ال يا مقدم القوم ما هو أنا، فقال الخادم: ال أتركك حتى تدلني على من كان ينشد الشـعر 

تي مـن دونـه، فلمـا سـمع الوقـاد كـالم الخـادم خـاف علـى ضـوء المكـان وبكـى ألني ال أقدر الرجـوع إلـى سـيد
بكاء شديدًا وقال للخادم: واهللا ما هو أنا وٕانما سمعت إنسانًا عابر سبيل ينشد فـال تـدخل فـي خطيئتـي فـإني 
غريب وجئت من بالد القدس، فقـال الخـادم للوقـاد: قـم أنـت معـي إلـى سـيدتي وأخبرهـا بفمـك فـإني مـا رأيـت 

  حدًا مستيقظًا غيرك.أ
فقــال الوقــاد: أمــا جئــت ورأيتنــي فــي الموضــع الــذي أنــا قاعــد فيــه وعرفــت مكــاني ومــا أحــد يقــدر فــي هــذه  

الساعة ينشد شيئًا من الشعر سواء كان بعيدًا أو قريبًا ال تعرفه إال مني، ثم باس رأس الخادم وأخذ بخـاطره 
بـال فائـدة فاسـتتر فـي مكـان غيـر بعيـد مـن الوقـاد فقـام  فتركه الخـادم ودار دورة وخـاف أن يرجـع إلـى سـيدته

الوقاد إلى ضوء المكـان ونبهـه وقـال لـه: اقعـد حتـى أحكـي لـك مـا جـرى وحكـى لـه مـا وقـع فقـال لـه: دعنـي 
فـإني ال أبــالي بأحــد فـإن بــالدي قريبــة فقــال الوقـاد لضــوء المكــان: ألي شــيء أنـت مطــاوع نفســك وهــواك وال 

لــى روحــي وروحــك، بــاهللا عليــك أنــك ال تــتكلم بشــيء مــن الشــعر حتــى نــدخل تخــاف مــن أحــد وأنــا خــائف ع



بلدك وأنا ما كنت أظنك على هذه الحالة، أما علمت أن زوجة الحاجب تريد زجرك ألنك أقلقتهـا وقـد كانـت 
ضعيفة وتعبانة من السفر، وكم مرة قد أرسلت الخادم يفتش عليك. فلم يلتفت ضوء المكان إلى كالم الوقاد 

 اح ثالثًا وأنشد هذه األبيات: بل ص

 مالمه أقلـقـنـي  تركـت كــل الئم

 بابه حـرضـنـي  يعذلنـي ومـا درى

 قلت لحب الوطـن  قال الوشاة قد سـال

 قلت فما أعشقنـي  قالوا فمـا أحـنـه

 قلت فمـا أذلـنـي  قالوا فـمـا أعـزه

  لو ذقت كأس الشجن  هيهات أن أتـركـه

 في الهوى يعذلنـي  مـاً وما أطعـت الئ

وكان الخادم يسمعه وهو مستخف فما فرغ من شعره إال والخادم على رأسـه فلمـا رآه الوقـاد فـر ووقـف بعيـدًا 
ينظــر مــا يقــع بينهمــا، فقــال الخــادم: الســالم علــيكم يــا ســيدي فقــال ضــوء المكــان: علــيكم الســالم ورحمــة اهللا 

  اد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وبركاته، فقال الخادم: يا سيدي. وأدرك شهرز 
  

  وفي الليلة الثالثة والتسعين 
قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخادم قال لضوء المكان: يا سيدي إنـي أتيـت إليـك فـي هـذه الليلـة ثـالث 
مــرات ألن ســيدتي تطلبــك عنــدها، قــال: ومــن أيــن هــذه الكلبــة حتــى تطلبنــي مقتهــا اهللا ومقــت زوجهــا معهــا، 

في الخادم شتمًا فما قدر الخـادم أن يـرد عليـه ألن سـيدته أوصـته أن ال يـأتي بـه إال بمـراده هـو فـإن لـم نزل 
يأت معه يعطيه األلف دينار، فجعل الخادم يلين له الكالم ويقول له: يا ولـد أنـا مـا أخطـأت معـك وال جرنـا 

، ولك عندنا بشـارة. فلمـا سـمع عليك، فالقصد أن تصل بخواتك الكريمة إلى سيدتنا وترجع في خير وسالمة
ذلك الكالم قام ومشى بين الناس والوقاد ماشي خلفه، ونظر إليه وهو يقول فـي نفسـه: يـا خسـارة شـبابه فـي 
الغد يشنقونه. وما زال الوقاد ماشيًا حتى قرب من مكانهم وقال: ما أخسه إن كان يقول علي هو الذي قـال 

  لي أنشد األشعار.
وقاد. وأما ما كـان مـن أمـر ضـوء المكـان فإنـه مـا زال ماشـيًا مـع الخـادم حتـى وصـل هذا ما كان من أمر ال

إلى المكان ودخل الخادم على نزهة الزمان وقال لها: قد جئت بما تطلبينه وهـو شـاب حسـن الصـورة وعليـه 
ب أثر النعمة فلما سمعت ذلـك خفـق قلبهـا وقالـت لـه: أأمـره أن ينشـد شـيئًا مـن الشـعر حتـى أسـمعه ومـن قـر 

وبعــد ذلــك أســأله عــن اســمه ومــن أي الــبالد هــو، فخــرج الخــادم إليــه وقــال لــه: أنشــد شــيئًا مــن الشــعر حتــى 
تسمعه سيدتي فإنها حاضرة بالقرب منك وأخبرني عن اسمك وبلدك وحالك، فقـال: حبـًا وكرامـة ولكـن حيـث 

اق البصـر وهـا أنـا سألتني عن اسمي فإنه محي ورسمي فني وجسمي بلي ولي حكاية تدون باإلبر علـى آمـ



في منزلة السكران الذي أكثر الشراب وحلـت بـه األوصـاب فتـاه عـن نفسـه واحتـار فـي أمـره وغـرق فـي بحـر 
  األفكار.

فلما سمعت نزهة الزمان هذا الكالم بكـت وزادت فـي البكـاء واألنـين وقالـت للخـادم: قـل لـه هـل فارقـت أحـدًا 
ه نزهـة الزمـان فقـال ضـوء المكـان: نعـم فارقـت الجميـع فسـأله الخـادم كمـا أمرتـ ؟ممن تحـب مثـل أمـك وأبيـك

وأعــزهم عنــدي أختــي التــي فــرق الــدهر بينــي وبينهــا. فلمــا ســمعت نزهــة الزمــان منــه هــذا الكــالم قالــت: اهللا 
  يجمع شمله بمن يحب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والتسعين 

الســعيد أن نزهــة الزمــان لمــا ســمعت كالمــه قالــت اهللا يجمــع شــمله بمــن يعشــق. ثــم  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك
قالت للخادم: قل له أن يسمعنا شيئًا من األشعار المتضمنة لشكوى الفراق فقال له الخادم كما أمرتـه سـيدته 

  فصعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: 
 أي قلب ملـكـوا  ليت شعري لو دروا

 ي شعب سلكـواأ  وفـؤادي لـو درى 

 أم تراهم هلـكـوا  أتراهم سـلـمـوا

  في الهوى وارتبكوا  حار أرباب الهـوى

 وأنشد أيضًا هذه األبيات: 

 وناب عن طيب لقيانا تجافـينـا  أضحى التنائي بديًال من تدانـينـا

 شوقًا إليكم وال جفت مـآقـينـا  بنتم وبنا فما ابتلت جـوانـحـنـا

 بأن نغص فقال الدهـر آمـينـا  اقينا الهوى فدعواغيظ العدا من تس

 أنا بقربكم قـد عـاد يبـكـينـا  إن الزمان الذي ما زال يضحكنـا

 وغسلينـا والكوثر العذاب زقوماً   يا جنة الخلد بدلنا بسلـسـلـهـا

  ثم سكب العبرات وأنشد هذه األبيات: 
 نوفيه أختي نزهة الـزمـا  هللا نـذران أزر مـكـانـي

 ما بين غيدي خرد حـسـان  ألقضين بالصفـا زمـانـي

  مع ارتضاع كأس بنت الحان  وصوت عود مطرب األلحان

 بشط نهر سال في بسـتـان  ورشف اللمى فاتر األجفـان

فلما فرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان كشف ذيل الستارة عن المحفـة ونظـرت إليـه فلمـا وقـع بصـرها علـى 
ة المعرفة فصاحت قائلة: يا أخي يا ضوء المكان، فرفـع بصـره إليهـا فعرفهـا وصـاح قـائًال: وجهه عرفته غاي



يا أختي يا نزهة الزمان فألقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع االثنان مغشيًا عليهما فلما رآهمـا الخـادم 
مــن غشــيتهما فرحــت علــى تلــك الحالــة تحيــر فــي أمرهمــا وألقــى عليهمــا شــيئًا ســترهما بــه وصــبر حتــى أفاقــا 

  نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم والترح وتوالت عليها المسرات وأنشدت هذه األبيات: 
 حنثت يمينك يا زمان فـكـفـر  الدهر أقسـم ال يزال مـكـدري

  فانهض إلى داعي السرور وشمر  السعد وافى والحبيب مسـاعـدي

 بالكوثـر من اللمىحتى ظفرت   ما كنت أعتقد السـوالـف جـنة

فلمــا ســمع ذلــك ضــوء المكــان ضــم أختــه إلــى صــدره وفاضــت لفــرط ســروره مــن أجفانــه العبــرات وأنشــد هــذه 
  األبيات: 

 ندمًا أفاض الدمع من أجفاني  ولقد ندمت على تفرق شملنـا

 ال عدت أذكر فرقة بلسانـي  ونذرت أن عاد الزمان يلمنـا

 ما قد سرني أبكانيمن فرط   هجم السرور علي حتى أنـه

 تبكين من فرح ومن أحـزان  يا عين صار الدمع عندك عادة

وجلسا على باب المحفة ساعة ثم قالت: قم ادخل المحفة واحك لي ما وقع لك وأنـا أحكـي لـك مـا وقـع لـي، 
مـن فقال ضوء المكان: احكي لي أنت أوًال، فحكت له جميع ما وقع لها منذ فارقته من الخان ومـا وقـع لهـا 

البــدوي والتــاجر وكيــف اشــتراها منــه وكيــف أخــذها التــاجر إلــى أخيهــا شــركان وباعهــا لــه وأن شــركان أعتقهــا 
مــن حــين اشــتراها وكتــب كتابــه عليهــا ودخــل بهــا وأن الملــك إباهــا ســمع بخبرهــا فأرســل إلــى شــركان يطلبهــا 

سـوية نرجـع إليـه سـوية، ثـم  منه، ثم قالت له: الحمد هللا الـذي مـن علـي بـك ومثـل مـا خرجنـا مـن عنـد والـدنا
قالت له: إن أخي شركان زوجنـي بهـذا الحاجـب ألجـل أن يوصـلني إلـى والـدي وهـذا مـا وقـع لـي مـن األول 
إلى اآلخـر. فاحـك لـي أنـت مـا وقـع لـك بعـد ذهـابي مـن عنـدك فحكـى لهـا جميـع مـا وقـع لـه مـن األول إلـى 

يــه مالــه وأنــه كــان يخدمــه فــي الليــل والنهــار اآلخــر وكيــف مــن اهللا عليــه بالوقــاد وكيــف ســافر معــه وأنفــق عل
فشكرته على ذلك ثم قال لهـا: يـا أختـي إن هـذا الوقـاد فعـل معـي مـن اإلحسـان فعـًال ال يفعلـه أحـد مـع أحـد 
مــن أحبابــه وال الوالــد مــع ولــده حتــى أنــه كــان يجــوع ويطعمنــي ويمشــي ويركبنــي وكانــت حيــاتي علــى يديــه، 

  الى نكافئه بما نقدر عليه.فقال نزهة الزمان: إن شاء اهللا تع
ثم إن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل يد ضـوء المكـان فقالـت لـه نزهـة الزمـان: خـذ بشـارتك 
يا وجه الخير ألنه جمـع شـملي بـأخي علـى يـديك، فـالكيس الـذي معـك ومـا فيـه لـك، فاذهـب وائتنـي بسـيدك 

ه إلـى سـيدته فـأتى بـه ودخـل علـى زوجتـه نزهـة عاجًال، ففرح الخادم وتوجـه إلـى الحاجـب ودخـل عليـه ودعـا
الزمان فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكى له ما وقع لهما من أوله إلى آخره ثم قالت: اعلـم أيهـا الحاجـب 

  أنك ما أخذت جارية وٕانما أخذت بنت الملك عمر النعمان فأنا نزهة وهذا أخي ضوء المكان.



لته وبان له الحق الصـريح وتـيقن أنـه صـار صـهر الملـك عمـر فلما سمع الحاجب القصة منها تحقق ما قا 
النعمان فقال في نفسـه: مصـيري أن آخـذ نيابـة علـى قطـر مـن األقطـار، ثـم أقبـل علـى ضـوء المكـان وهنـأه 
بســالمته وجمــع شــمله بأختــه، ثــم أمــر خدمــه فــي الحــال أن يهيئــوا لضــوء المكــان خيمــة ركوبــه مــن أحســن 

قد قربنا من بالدنـا، فأنـا أختلـي بـأخي ونسـتريح مـع بعضـنا ونشـبع مـن بعضـنا الخيول فقالت له زوجته: إنا 
قبل أن نصل إلى بالدنا، فإن لنا زمنـًا طـويًال ونحـن متفرقـان، فقـال الحاجـب: األمـر كمـا تريـدان، ثـم أرسـل 
إليهمــا الشــموع وأنــواع الحــالوة وخــرج مــن عنــدهما وأرســل إلــى ضــوء المكــان ثــالث بــدالت مــن أفخــر الثيــاب 
وتمشــى إلــى أن جــاء إلــى المحفــة وعــرف مقــدار نفســه، فقالــت لــه نزهــة الزمــان: أرســل إلــى الخــادم وأمــره أن 
يأتي بالوقاد ويهيئ لـه حصـانًا ويركبـه ويرتـب لـه سـفرة طعـام فـي الغـداة والعشـي ويـأمره أن ال يفارقنـا، فعنـد 

  ذلك أرسل الحاجب إلى الخادم وأمره أن يفعل ذلك فقال: سمعًا وطاعة.
م إن الخادم أخذ غلمانـه وراح يفـتش علـى الوقـاد إلـى أن وجـده فـي آخـر الركـب وهـو يشـد حمـاره ويريـد أن ث

يهرب ودموعه تجري على خـده مـن الخـوف علـى نفسـه ومـن حزنـه علـى فـراق ضـوء المكـان وصـار يقـول: 
فـوق رأسـه ورأى نصحته في سبيل اهللا فلم يسمع مني، يا ترى كيف حاله، فلم يـتم كالمـه إال والخـادم واقـف 

  الغلمان حوله فاصفر لونه وخاف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة والتسعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوقاد لمـا أراد أن يشـد حمـاره ويهـرب وصـار يكلـم نفسـه ويقـول: يـا تـرى 

فــوق رأســه والغلمــان حولــه، فالتفــت الوقــاد فــرأى الخــادم واقفــًا كيــف حالــه، فمــا أتــم كالمــه إال والخــادم واقــف 
على رأسه فارتعدت فرائصه وخـاف وقـال وقـد رفـع صـوته بـالكالم: إنـه مـا عـرف مقـدار مـا عملتـه معـه مـن 
المعروف فأظن أنه غمز الخادم وهؤالء الغلمان علي وأنه أشركني معه في الـذنب وٕاذا بالخـادم صـاح عليـه 

كيف تقول لي أنا ما أنشد األشـعار وال أعـرف مـن أنشـدها  ؟كان ينشد األشعار، يا كذابوقال له من الذي 
وهو رفيقك فأنا ال أفارقك من هنا إلى بغداد والذي يجري على رفيقك يجري عليك، فلمـا سـمع الوقـاد كالمـه 

  قال في نفسه: ما خفت منه وقعت فيه ثم أنشد هذا البيت: 
 ى اهللا راجعـونـاإنا إل  كان الذي خفت أن يكونا

ثم إن الخـادم صـاح علـى الغلمـان وقـال لهـم: أنزلـوه عـن الحمـار فـأنزلوا الوقـاد عـن حمـاره وأتـوا لـه بحصـان 
فركبه ومشى صـحبة الركـب والغلمـان حولـه محـدقون بـه وقـال لهـم الخـادم: إن عـدم منـه شـعرة كانـت بواحـد 

حوله يئس من الحياة والتفت إلـى الخـادم وقـال لـه: يـا منكم ولكن أكرموه وال تهينوه، فلما رأى الوقاد الغلمان 
مقــدم أنــا مــا لــي أخــوة وال أقــارب وهــذا الشــاب ال يقــرب لــي وال أنــا اقــرب لــه وغنمــا أنــا رجــل وقــاد فــي حمــام 
ووجدته ملقى على المزبلة مريضًا، وصار الوقاد يبكي ويحسب في نفسه ألف حساب والخادم مـاش بجانبـه 

ل لــه: قــد أقلقــت ســيدتنا بإنشــادك الشــعر أنــت وهــذا الصــبي وال تخــف علــى نفســك ولــم يعرفــه بشــيء بــل يقــو 
وصار الخـادم يضـحك عليـه سـرًا، وٕاذا نزلـوا أتـاهم الطعـام فيأكـل هـو والوقـاد فـي آنيـة واحـدة فـإذا أكلـوا أمـر 



خـوف الخادم الغلمان أن يأتوا بقلة سكر فشرب منها ويعطيهـا للوقـاد فيشـرب لكنـه ال تنشـف لـه دمعـة مـن ال
علــى نفســه والحــزن علــى فــراق ضــوء المكــان وعلــى مــا وقــع لهمــا فــي غربتهمــا وهمــا ســائران والحــادب تــارة 
يكون من باب المحفة ألجل خدمة ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان ونزهة الزمـان وتـارة يالحـظ الوقـاد 

  وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى.
الحالة وهم سائرون حتى قربوا من البالد ولم يبق بينهم وبين البالد إال ثالثة أيام فنزلوا  ولم يزاال على تلك 

وقت المساء واستراحوا ولم يزالوا نازلين إلى أن الح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا وٕاذا بغبار عظـيم قـد 
أمهــوا وال تحملــوا وركــب هــو الح فهــم وأظلــم الجــو منــه حتــى صــار كالليــل الــداجي، فصــاح الحاجــب قــائًال: 

ومماليكه وسـاروا نحـو ذلـك الغبـار، فلمـا قربـوا منـه بـان مـن تحتـه عسـكر جـرار كـالبحر الزخـار وفيـه رايـات 
وأعـــالم وطبـــول وفرســـان وأبطـــال فتعجـــب الحاجـــب مـــن أمـــرهم، فلمـــا رآهـــم العســـكر افترقـــت منـــه فرقـــة قـــدر 

هـم وأحـاط كـل خمسـة مـن العسـكر بمملـوك مـن خمسمائة فارس وأتوا إلى الحاجب هـو ومـن معـه وأحـاطوا ب
 ؟مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب: أي شيء الخبر ومن أين هـذه العسـاكر حتـى تفعـل معنـا هـذه األفعـال

فقــال لهــم: أنــا حاجــب أميــر دمشــق الملــك شــركان ابــن  ؟فقــالوا لــه: مــن أنــت ومــن أيــن أتيــت وٕالــى أن تتوجــه
ســـان أتيـــت مـــن عنـــده بـــالخراج والهديـــة متوجهـــًا إلـــى والـــده الملـــك عمـــر النعمـــان صـــاحب بغـــداد وأرض خرا

ببغداد، فلما سمعوا كالمه أرخوا مناديلهم علـى وجـوههم وبكـوا وقـالوا: إن الملـك عمـر النعمـان قـد مـات ومـا 
  مات إال مسمومًا، فتوجه وما عليك بأس حتى تجتمع بوزيره األكبر الوزير دندان.

ء شديدًا وقـال: واخيبتـاه فـي هـذه السـفرة وصـار يبكـي هـو ومـن معـه فلما سمع الحاجب ذلك الكالم بكى بكا
إلى أن اختلطوا بالعسكر فاستأذنوا له الوزير دندان فأذن له وأمر الـوزير بضـرب خيامـه وجلـس علـى سـرير 
في وسط الخيمة وأمـر الحاجـب بـالجلوس، فلمـا جلـس سـأله عـن خبـره فأعلمـه أنـه حاجـب أميـر دمشـق وقـد 

اج دمشــق. فلمــا ســمع الــوزير دنــدان ذلــك بكــى عنــد ذكــر الملــك عمــر النعمــان، ثــم قــال لــه جــاء بالهــدايا وخــر 
الوزير دندان أن عمر النعمان قد مات مسمومًا وبسبب موته اختلـف النـاس فـيمن يولونـه بعـده حتـى أوقعـوا 

لـى أن القتل في بعضهم ولكن منعهم عن بعضهم األكابر واألشراف والقضاة األربعـة واتفـق جميـع النـاس ع
مــا أشــار بــه القضــاة األربعــة ال يخــالفهم فيــه أحــد، فوقــع االتفــاق علــى أننــا نســير إلــى دمشــق ونقصــد ولــده 
الملك شركان ونجيء به ونسلطنه من مملكة أبيه، وفيهم جماعة يريدون ولده الثاني وقالوا أنه يسمى ضوء 

ومضى لهما خمسـن سـنين ولـم يقـع المكان وله أخت تسمى نزهة الزمان وكانا قد توجها إلى أرض الحجاز 
لهمــا أحــد علــى خبــر، فلمــا ســمع الحاجــب ذلــك علــم أن القضــية التــي وقعــت لزوجتــه صــحيحة فــاغتم لمــوت 
الملك غمًا عظيمًا ولكنه فرح فرحًا شديدًا وخصوصًا بمجيء ضوء المكان ألنه يصير سلطانًا ببغـداد مكـان 

  اح.أبيه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المب
 



  وفي الليلة السادسة والتسعين 
بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حاجــب شــركان لمــا ســمع مــن الــوزير دنــدان مــا ذكــره مــن خبــر الملــك عمــر 
النعمان تأسف إلى الوزير دندان وقال: إن قصتكم أعجب من العجائب، اعلم أيها الوزير الكبير أنكم حيث 

جــاء األمــر كمــا تشــتهون علــى أهــون ســبب ألن اهللا رد ضــوء صــادفتموني اآلن أراحكمــا هللا مــن التعــب وقــد 
المكان هو وأخته نزهة الزمان وانصلح األمر وهان، فلما سمع الوزير دندان هذا الكالم فرح بـه فرحـًا شـديدًا 
ثم قال: أيها الحاجب أخبرني بقصتهما وبما جرى لهما وبسبب غيابهما فحدثهما بحديث نزهـة الزمـان وأنهـا 

وأخبره بحديث ضوء المكان من أوله إلى آخره. فلما فـرغ الحاجـب مـن حديثـه أرسـل الـوزير  صارت زوجته،
دندان إلـى األمـراء والـوزراء وأكـابر الدولـة وأطلعهـم علـى القصـة ففرحـوا بـذلك فرحـًا شـديدًا وتعجبـوا مـن هـذا 

  االتفاق.
يديــه، وأقبــل الــوزير مــن ذلــك ثــم اجتمعــوا كلهــم وجــاؤوا عنــد الحاجــب ووقفــوا فــي خدمتــه وقبلــوا األرض بــين  

الوقت على الحاجب ووقف بين يديه، ثم إن الحاجب عمل في ذلك اليوم ديوانـًا عظيمـًا وجلـس هـو والـوزير 
دندان على التخت وبين أيديهما جميع األمراء والكبراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلـوا السـكر 

رة وأعطـوا بقيـة الجـيش أذنـًا فـي أن يركبـوا مـع بعضـهم ويتقـدموا في ماء الورد وشربوا، ثم قعد األمراء للمشـو 
قليًال حتى يتموا المشورة ويلحقوهم فقبلوا األرض بين يدي الحاجب وركبوا وقدامهم رايـات الحـرب. فلمـا فـرغ 
الكبار من مشورتهم ركبوا ولحقوا العساكر، ثـم أرسـل الحاجـب إلـى الـوزير دنـدان وقـال لـه: الـرأي عنـدي أن 

م وأســبقكم ألجــل أن أهــيء للســلطان مكانــًا يناســبه وأعلمــه بقــدومكم وأنكــم اخترتمــوه علــى أخيــه شــركان أتقــد
سلطانًا عليكم، فقال الوزير دندان: نعم الرأي الذي رأيته، ثم نهض الوزير دندان تعظيمًا له وقدم له التقاديم 

ا لـه التقـاديم ودعـوا لـه وقـالوا لـه: لعلـك وأقسم عليه أن يقبلها وكـذلك األمـراء والكبـار واربـاب المناصـب قـدمو 
تحــدث الســلطان ضــوء المكــان فــي أمرنــا ليبقينــا مســتمرين فــي مناصــبنا فأجــابهم لمــا ســألوه، ثــم أمــر غلمانــه 

  بالسير فأرسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وأمر الفراشين أن ينصبوها خارج المدينة بمسافة يوم.
ي غاية الفـرح وقـال فـي نفسـه: مـا أبـرك هـذه السـفرة وعظمـت زوجتـه فـي فامتثلوا أمره وركب الحاجب وهو ف

عينه وكذلك ضوء المكان ثم جد في السفر إلى أن وصل إلـى مكـان بينـه وبـين المدينـة مسـافة يـوم ثـم أمـر 
بالنزول فيه ألجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكـان ابـن الملـك عمـر النعمـان ثـم نـزل مـن 

ماليكـه وأمـر الخـدام أن يسـتأذنوا السـيدة نزهـة الزمـان فـي أن تـدخل عليهمـا فاسـتأذنوها فـي شـأن بعيد هو وم
ذلــك فأذنــت لــه فــدخل عليهــا واجتمــع بهــا وبأخيهــا وأخبرهمــا بمــوت أبيهمــا وأن ضــوء المكــان جعلــه الرؤســاء 

فـي هـذا المكـان  ملكًا عليهم عوضًا عن أبيه عمر النعمان وهنأهما بالملك وفـي غـد يكـون هـو والجـيش كلـه
وما بقي في األمر أيها الملك إال أن تفعل ما أشـاروا بـه ألنهـم كلهـم اختـاروك سـلطانًا وأن لـم تفعـل سـلطنوا 
غيرك وأنت ال تأمن على نفسـكم مـن الـذي يتسـلطن غيـرك فربمـا يقتلـك أو يقـع الفشـل بينكمـا ويخـرج الملـك 

  هذا األمر ألنه ال يمكن التخلي عنه. من أيديكما فأطرق برأسه ساعة من الزمان ثم قال: قبلت



فقـال: يـا  ؟وتحقق أن الحاجب تكلـم بمـا فيـه الرشـاد ثـم قـال للحاجـب: يـا عـم وكيـف أعمـل مـع أخـي شـركان
ولــدي أخــوك يكــون ســلطان دمشــق وأنــت ســلطان بغــداد، فشــد عزمــك وجهــز أمــرك، فقبــل منــه ضــوء المكــان 

الـوزير دنـدان مـن مالبـس الملـوك وناولـه النمشـة وخـرج  ذلك، ثم إن الحاجب قدم إليه البدلة التـي كانـت مـع
من عنده وأمر الفراشين أن يختاروا موضعًا عاليًا وينصـبوا فيـه خيمـة واسـعة عظيمـة للسـلطان لـيجلس فيهـا 
إذا أقـــدم عليـــه المـــراء، ثـــم أمـــر الطبـــاخين أن يطبخـــوا طعامـــًا فـــاخرًا ويحضـــروه، وأمـــر الســـقائين أن ينصـــبوا 

ســاعة طـار الغبــار حتــى سـد األقطــار، ثـم انكشــف ذلــك الغبـار وبــان مـن تحتــه عســكر حيـاض المــاء، وبعـد 
  جرار مثل البحر الزخار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والتسعين 
اس عنـد قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب لما أمر الفراشين أن ينصبوا خيمـة واسـعة الجتمـاع النـ

الملك نصبوا خيمة عظيمة على عادة الملوك، فلمـا فرغـوا مـن أشـغالهم وٕاذا بغبـار قـد طـار ثـم محـق الهـواء 
ذلــك الغبــار وبــان مــن تحتــه عســكر جــرار وتبــين أن ذلــك العســكر عســكر بغــداد وخراســان ومقدمــه الــوزير 

بسـيف الموكـب فقـدم لـه الحاجـب  دندان وكلهم فرحوا بسلطنة ضوء المكان وقابلهم البسًا خلعة الملك متقلداً 
الفــرس فركــب وســار هــو ومماليكــه وجميــع مــن فــي الخيــام مشــى فــي خدمتــه حتــى دخــل القبــة الكبيــرة وجلــس 
ووضع النمشة على فخذيه ووقف الحاجب في خدمته بـين يديـه ووقفـت مماليكـه فـي دهليـز الخيمـة وشـهروا 

ذن فــدخل الحاجــب واســتأذن لهــم ضــوء المكــان فــي أيــديهم الســيوف ثــم أقبلــت العســاكر والجيــوش وطلبــوا اإل
فأمر أن يدخلوا عليه عشرة عشرة فأعلمهم الحاجب بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة ووقف الجميـع علـى بـاب 

  الدهليز فدخل عشرة منهم فشق بهم الحاجب في الدهليز ودخل بهم على السلطان ضوء المكان.
بكـــل خيـــر فهنئـــوه بالســـالمة ودعـــوا لـــه وحلفـــوا لـــه اإليمـــان فمـــا رأوه هـــابوه فتلقـــاهم أحســـن ملتقـــى ووعـــدهم  

الصادقة أنهم ال يخالفون له أمرًا ثم قبلوا األرض بين يديه وانصرفوا ودخل عشرة آخرين ففعـل بهـم مثـل مـا 
فعل بغيرهم ولم يزالوا يدخلون عشرة بعد عشرة حتـى لـم يبـق غيـر الـوزير دنـدان، فـدخل عليـه وقبـل األرض 

إليـه ضـوء المكـان وأقبـل عليـه وقـال لـه: مرحبـًا بـالوزير والوالـد الكبيـر. إن فعلـك فعـل المشـير بين يديه فقام 
العزيز والتـدبير بيـد اللطيـف الخبيـر، ثـم إن الملـك ضـوء المكـان قـال للـوزير دنـدان: أؤمـر العسـكر باإلقامـة 

  عشرة أيام حتى أختلي بك وتخبرني بسبب قتل أبي.
ال: ال بـد مـن ذلـك، ثـم خـرج إلـى وسـط الخيـام وأمـر العسـكر باإلقامـة عشـرة فامتثل الوزير قول السلطان وق

أيام فامتثلوا أمره، ثم إن الوزير أعطاها إذنًا أنهم يتفرجون وال يدخل أحد من أرباب الخدمـة عنـد الملـك مـدة 
ذي كـان ثالثة أيـام فتضـرع جميـع النـاس ودعـوا لضـوء المكـان بـدوام العـز. ثـم أقبـل عليـه الـوزير وأعلمـه بالـ

فصــبر إلــى الليــل ودخــل علــى أختــه نزهــة الزمــان وقــال لهــا: أعلمــت بســبب قتــل أبــي ولــم نعلــم بســببه كيــف 
فقالــت: لــم أعلــم ســبب قتلــه ثــم إنهــا ضــربت لهــا ســتارة مــن حريــر وجلــس ضــوء المكــان خــارج الســتارة  ؟كــان

بسبب قتل أبي الملك عمـر وأمر بإحضار الوزير دندان فحضر بين يديه فقال له: أريد أن تخبرني تفصيًال 



النعمان لما أتى من الصيد والقنص وجاء إلى المدينة سأل عنكما فلم يجدكما فعلم أنكمـا قـد قصـدتما الحـج 
فاغتم لذلك وازداد به الغيظ وضاق صدره وأقام نصف سـنة وهـو يسـتخبر عنكمـا كـل شـارد ووارد فلـم يخبـره 

  أحد عنكما.
م بعدما مضى لكما سنة كاملة من تاريخ فقدكما وٕاذا بعجـوز عليهـا آثـار فبينما نحن بين يديه يومًا من األيا

العبادة قد وردت علينا ومعها خمس جوار نهد أبكـار كـأنهن األقمـار وحـوين مـن الحسـن والجمـال مـا يعجـز 
عـــن وصـــفه اللســـان، ومـــع كمـــال حســـنهن يقـــرأن القـــرآن ويعـــرفن الحكمـــة وأخبـــار المتقـــدمين فاســـتأذنت تلـــك 

لــدخول علــى الملــك فــأذن لهــا فــدخلت عليــه وقبلــت األرض بــين يديــه وكنــت أنــا جالســًا بقــرب العجــوز فــي ا
الملك فلما دخلت عليه قربها إليه لما رأى عليها آثار الزهد والعبادة، فلما استقرت العجوز عنده أقبلت عليـه 

وات عقـل وجمـال وقالت له: اعلم أيها الملك أن معي خمس جوار ما ملـك أحـد مـن الملـوك مـثلهن ألنهـن ذ
وحســن وكمــال يقــرأن القــرآن والروايــات ويعــرفن العلــوم وأخبــار األمــم الســالفة وهــن بــين يــديك وواقفــات فــي 
خدمتك يا ملك الزمـان وعنـد االمتحـان يكـرم المـرء أو يهـان، فنظـر المرحـوم والـدك إلـى الجـواري مـن أخبـار 

  ت عن الكالم المباح.الناس الماضين واألمم السابقين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت
 

  وفي الليلة الثامنة والتسعين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير دنــدان قــال للملــك ضــوء المكــان: فتقــدمت واحــدة مــنهن وقبلــت 
األرض بين يديه وقالت: اعلم أيها الملك أنه ينبغي لذي األدب أن يتجنـب الفضـول ويتحلـى بالفضـائل وأن 

عن الكبائر ويالزم ذلك مالزمة من لو أفرد عنه لهلك وأساس األدب مكارم األخالق يؤدي الفرائض ويبتعد 
واعلــم أن أســباب المعيشــة طلــب الحيــاة والقصــد مــن الحيــاة عبــادة اهللا، فينبغــي أن تحســن خلقــك مــع النــاس 

وقة وأن ال تعــدل عــن تلــك الســنة فــإن أعظــم النــاس خطــرًا أحــوجهم إلــى التــدبير والملــوك أحــوج إليــه مــن الســ
ألن السوقة قد تفيض في األمور من غير نظر في العافية، وأن تبدل في سبيل اهللا نفسـك ومالـك واعلـم أن 

  العدو خصم تخصيمه بالحجة وتحرز منه، وأما الصديق فليس بينك وبينه قاض يحكم غير حسن الخلق.
لــى أتبــاع الظــاهر مــن فــاختر صــديقك لنفســك بعــد اختيــاره فــإن كــان مــن اإلخــوان اآلخــرة فلــيكن محافظــًا ع

الشعر عارفًا بباطنه على حسن اإلمكان وٕان كان من إخوان الدنيا فليكن حرًا صادقًا ليس بجاهل وال شـرير 
فــإن الجاهــل أهــل ألن يبتعــد منــه أبوانــا والمنــافق ال يكــون صــديقًا ألن الصــديق مــأخوذ مــن الصــدق الــذي 

علـى اللسـان، واعلـم أن أتبـاع الشـرع ينفـع صـاحبه يكون ناشئًا عن صميم القلب فكيف به إذا أظهر الكذب 
فتــودد ألخيــك إذا كــان بهــذه الصــفة وال تقطعــه وٕان ظهــر لــك منــه مــا تكــره فإنــه لــيس كــالمرأة يمكــن طالقهــا 

  ومراجعتها بل قلبه كالزجاج إذا تصدع ال ينجبر، وهللا در القائل: 
 ـرفرجوعها بعد التـنـافـر يعـس احرص على صون القلوب من األذى

 يجـبـر مثل الزجاجة كسرهـا ال  إن القـلـوب إذا تـنـافـر ودهـا



وقالــت الجاريــة فــي آخــر كالمهــا وهــي تشــير إلينــا: إن أصــحاب العقــول قــالوا: خيــر اإلخــوان أشــدهم فــي  
النصيحة خير األعمال أجملهـا عاقبـة وخيـر الثنـاء مـا كـان علـى أفـواه الرجـال وقـد قيـل: ال ينبغـي للعبـد أن 

عـــن شـــكر اهللا خصوصـــًا علـــى نعمتـــين العافيـــة والعقـــل، وقيـــل: مـــن كرمـــت عليـــه نفســـه هانـــت عليـــه يغفـــل 
شـــهرته، ومـــن عظـــم صـــغائر المصـــائب ابـــتاله اهللا بكبارهـــا، ومـــن أطـــاع الهـــوى ضـــيع الحقـــوق ومـــن أطـــاع 
الواشي ضيع الصديق، ومن ظن بك خيرًا فصدق ظنه ومـن بـالغ فـي الخصـومة أثـم ومـن لـم يحـذر الحيـف 

  من السيف. وها أنا أذكر لك شيئًا من آداب القضاة.لم يأ
اعلـم أيهـا الملـك أنـه ال ينفـع حكــم بحـق إال بعـد التثبيـت وينبغـي للقاضــي أن يجعـل النـاس فـي منزلـة واحــدة 
حتى ال يطمع شريف في الجور وال ييأس ضعيف من العدل وينبغي أيضًا أن يجعل البينة على من ادعـى 

لح جـائز بـين المسـلمين إال صـلحا أحـل حرمـًا أو حـرم حـالًال، ومـا شـككت فيـه واليمين على من أنكر والص
اليــوم فراجــع فيــه عقلــك وتبــين بــه رشــدك لترجــع فيــه إلــى الحــق فــالحق فــرع والرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن 
التمـادي علـى الباطـل، ثـم اعـرف األمثـال وافقـه المقـال وسـو بـين األخصـام فـي الوقـوف ولـيكن نظـرك علـى 

ًا وفوض أمرك إلى اهللا عز وجل واجعل البينة على مـن ادعـى فـإن حضـرت بينتـه أخـذت بحقـه الحق موقوف
وٕاال فحلف المدعى عليه وهـذا حكـم اهللا. واقبـل شـهادة عـدو المسـلمين بعضـهم علـى بعـض، فـإن اهللا تعـالى 

ع وأن يقصـد أمر الحكام أن تحكم بالظاهر وهو يتـولى السـرائر، ولزامـًا علـى القاضـي أن يتـوفى األلـم والجـو 
بقضائه بين الناس وجه اهللا تعالى فإن من خلصت نيتـه وأصـلح مـا بينـه وبـين نفسـه كفـاه اهللا مـا بينـه وبـين 

  الناس.
وقــال الزهــري: ثــالث إذا كــن فــي قــاض: كــان منعــزًال إذا أكــرم اللئــام وأحــب المحامــد وكــره العــزل. وقــد عــزل 

ل عمـر: قـد بلغنـي عنـك أن مقالـك أكبـر مـن مقامـك. فقـا ؟عمر بن عبد العزيز قاضـيًا فقـال لـه: لـم عزلتنـي
حكي أن اإلسكندر قال لقاضيه: إنـي وليتـك منزلـة واسـتودعتك فيهـا روحـي وعرضـي ومروءتـي فـاحفظ هـذه 
المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه: إنك مسلط على جسمي فـارفق بنفسـك فيـه وقـال لكاتبـه: إنـك متصـرف 

أخرت الجاريــة األولــى وتقــدمت الثانيــة. وأدرك شــهرزاد الصــباح فــي عقلــي فحفظنــي فيمــا تكتبــه عنــي ثــم تــ
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والتسعين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير دنــدان قــال لضــوء المكــان: ثــم تــأخرت الجاريــة األولــى وتقــدمت 

قالـت: قـال لقمـان البنـه: ثالثـة ال تعـرف إال فـي الثانية وقبلت األرض بين يدي الملك والدك سبع مـرات ثـم 
ثالثة مواطن ال يعرف الحليم إال عند الغضب وال الشجاع إال عند الحـرب وال أخـوك إال عنـد حاجتـك إليـه. 
وقيل: إن الظالم نادم وٕان مدحـه النـاس والمظلـوم سـليم وٕان ذمـه النـاس. وقـال اهللا تعـالى: وال تحسـبن الـذين 

بـون أن يحمـدوا بمـا لـم يفعلـوا فـال تحسـبنهم بمفـازة مـن العـذاب ولهـم عـذاب ألـيم. وقـال يفرحون بمـا أتـوا ويح
عليه الصالة والسالم: إنما األعمـال بالنيـات وٕانمـا لكـل امـرئ مـا نـوى، واعلـم أيهـا الملـك أن أعجـب مـا فـي 



سـف وٕان عظـم اإلنسان قلبه ألن به زمام أمره فإن هاج به الطمـع أهلكـه الحـرص وٕان ملكـه األسـى قتلـه األ
عنده الغضب اشتد به العطب وٕان سعد بالرض أمن من السخط وٕان ناله الخوف شغله الحزن وٕان أصـابته 
مصــيبة ضــمنه الجــزع وٕان اســتفاد مــاًال ربمــا اشــتغل بــه عــن ذكــر ربــه، وٕان أغصــته فاقــة أشــغله الهــم وٕان 

تغاله بمـا فيـه تحصـيل معاشـه أجهده الجذع أقعده الضعف، فعلـى كـل حالـة ال صـالح لـه إال بـذكر اهللا واشـ
قــال: مــن غلبــت شــهوته مروءتــه وبعــدت فــي  ؟وصــالح معــاده. وقيــل لــبعض العلمــاء: مــن أشــر النــاس حــاالً 

  المعالي همته فاتسعت معرفته وضاقت معذرته. وما أحسن ما قاله قيس: 
  يرى الناس ضالًال وما هو مهتدي  وٕاني ألغني الناس عن متكـلـف

 فكل بما يخفيه في الصدر مرتدي  إال مـعـارة وما المال واألخالق

 تهتدي ضللت وٕاذ تدخل من الباب  إذا ما أتيت األمر من غير بـابـه

وقالــت الجاريــة فــي آخــر كالمهــا وهــي تشــير إلينــا: إن أصــحاب العقــول قــالوا: خيــر اإلخــوان أشــدهم فــي  
ه الرجـال وقـد قيـل: ال ينبغـي للعبـد أن النصيحة خير األعمال أجملهـا عاقبـة وخيـر الثنـاء مـا كـان علـى أفـوا

يغفـــل عـــن شـــكر اهللا خصوصـــًا علـــى نعمتـــين العافيـــة والعقـــل، وقيـــل: مـــن كرمـــت عليـــه نفســـه هانـــت عليـــه 
شـــهرته، ومـــن عظـــم صـــغائر المصـــائب ابـــتاله اهللا بكبارهـــا، ومـــن أطـــاع الهـــوى ضـــيع الحقـــوق ومـــن أطـــاع 

لغ فـي الخصـومة أثـم ومـن لـم يحـذر الحيـف الواشي ضيع الصديق، ومن ظن بك خيرًا فصدق ظنه ومـن بـا
  لم يأمن السيف. وها أنا أذكر لك شيئًا من آداب القضاة.

اعلـم أيهـا الملـك أنـه ال ينفـع حكــم بحـق إال بعـد التثبيـت وينبغـي للقاضــي أن يجعـل النـاس فـي منزلـة واحــدة 
بينة على من ادعـى حتى ال يطمع شريف في الجور وال ييأس ضعيف من العدل وينبغي أيضًا أن يجعل ال

واليمين على من أنكر والصلح جـائز بـين المسـلمين إال صـلحا أحـل حرمـًا أو حـرم حـالًال، ومـا شـككت فيـه 
اليــوم فراجــع فيــه عقلــك وتبــين بــه رشــدك لترجــع فيــه إلــى الحــق فــالحق فــرع والرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن 

خصـام فـي الوقـوف ولـيكن نظـرك علـى التمـادي علـى الباطـل، ثـم اعـرف األمثـال وافقـه المقـال وسـو بـين األ
الحق موقوفًا وفوض أمرك إلى اهللا عز وجل واجعل البينة على مـن ادعـى فـإن حضـرت بينتـه أخـذت بحقـه 
وٕاال فحلف المدعى عليه وهـذا حكـم اهللا. واقبـل شـهادة عـدو المسـلمين بعضـهم علـى بعـض، فـإن اهللا تعـالى 

، ولزامـًا علـى القاضـي أن يتـوفى األلـم والجـوع وأن يقصـد أمر الحكام أن تحكم بالظاهر وهو يتـولى السـرائر
بقضائه بين الناس وجه اهللا تعالى فإن من خلصت نيتـه وأصـلح مـا بينـه وبـين نفسـه كفـاه اهللا مـا بينـه وبـين 

  الناس.
وقــال الزهــري: ثــالث إذا كــن فــي قــاض: كــان منعــزًال إذا أكــرم اللئــام وأحــب المحامــد وكــره العــزل. وقــد عــزل 

فقـال عمـر: قـد بلغنـي عنـك أن مقالـك أكبـر مـن مقامـك.  ؟عبد العزيز قاضـيًا فقـال لـه: لـم عزلتنـيعمر بن 
حكي أن اإلسكندر قال لقاضيه: إنـي وليتـك منزلـة واسـتودعتك فيهـا روحـي وعرضـي ومروءتـي فـاحفظ هـذه 

متصـرف  المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه: إنك مسلط على جسمي فـارفق بنفسـك فيـه وقـال لكاتبـه: إنـك



فــي عقلــي فحفظنــي فيمــا تكتبــه عنــي ثــم تــأخرت الجاريــة األولــى وتقــدمت الثانيــة. وأدرك شــهرزاد الصــباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والتسعين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير دنــدان قــال لضــوء المكــان: ثــم تــأخرت الجاريــة األولــى وتقــدمت 

لت األرض بين يدي الملك والدك سبع مـرات ثـم قالـت: قـال لقمـان البنـه: ثالثـة ال تعـرف إال فـي الثانية وقب
ثالثة مواطن ال يعرف الحليم إال عند الغضب وال الشجاع إال عند الحـرب وال أخـوك إال عنـد حاجتـك إليـه. 

عـالى: وال تحسـبن الـذين وقيل: إن الظالم نادم وٕان مدحـه النـاس والمظلـوم سـليم وٕان ذمـه النـاس. وقـال اهللا ت
يفرحون بمـا أتـوا ويحبـون أن يحمـدوا بمـا لـم يفعلـوا فـال تحسـبنهم بمفـازة مـن العـذاب ولهـم عـذاب ألـيم. وقـال 
عليه الصالة والسالم: إنما األعمـال بالنيـات وٕانمـا لكـل امـرئ مـا نـوى، واعلـم أيهـا الملـك أن أعجـب مـا فـي 

الطمـع أهلكـه الحـرص وٕان ملكـه األسـى قتلـه األسـف وٕان عظـم اإلنسان قلبه ألن به زمام أمره فإن هاج به 
عنده الغضب اشتد به العطب وٕان سعد بالرض أمن من السخط وٕان ناله الخوف شغله الحزن وٕان أصـابته 
مصــيبة ضــمنه الجــزع وٕان اســتفاد مــاًال ربمــا اشــتغل بــه عــن ذكــر ربــه، وٕان أغصــته فاقــة أشــغله الهــم وٕان 

فعلـى كـل حالـة ال صـالح لـه إال بـذكر اهللا واشـتغاله بمـا فيـه تحصـيل معاشـه أجهده الجذع أقعده الضعف، 
قــال: مــن غلبــت شــهوته مروءتــه وبعــدت فــي  ؟وصــالح معــاده. وقيــل لــبعض العلمــاء: مــن أشــر النــاس حــاالً 

  المعالي همته فاتسعت معرفته وضاقت معذرته. وما أحسن ما قاله قيس: 
  ضالًال وما هو مهتدي يرى الناس  وٕاني ألغني الناس عن متكـلـف

 فكل بما يخفيه في الصدر مرتدي  وما المال واألخالق إال مـعـارة

 تهتدي ضللت وٕاذ تدخل من الباب  إذا ما أتيت األمر من غير بـابـه

وقـال ســفيان: لــو أن الــنفس اسـتقرت فــي القلــب كمــا ينبغـي لطــار فرحــًا وشــوقًا إلـى الجنــة وحزنــًا وخوفــًا مــن  
فيان الثــوري أنــه قــال: النظــر إلــى وجــه الظــالم خطيئــة. ثــم تــأخرت الجاريــة الثالثــة وتقــدمت النــار. وعــن ســ

الجارية الرابعة وقالت: وها أنا أتكلم ببعض ما يحضرني من أخبار الصـالحين: روي أن بشـر الحـافي قـال: 
فيطيـــل  قـــال: أن يصــلي أحـــدكم ؟ســمعت خالـــدًا يقـــول: إيــاكم وســـرائر الشـــرك فقلــت لـــه: ومـــا ســرائر الشـــرك

ركوعــه وســجوده حتــى يلحقــه الحــدب. وقــال بعــض العــارفين: فعــل الحســنات يكفــر الســيئات. وقــال بعــض 
العارفين: التمست من بشر الحافي شيئًا من سرائر الحقائق فقال: يا بني هـذا العلـم ال ينبغـي أن نعلمـه كـل 

كالمـه واستحسـنته فبينمـا أنـا  أحد فمن كل مائـة خمسـة مثـل زكـاة الـدرهم. قـال إبـراهيم بـن أدهـم: فاسـتحليت
أصلي وٕاذا ببشر يصلي، فقمت وراءه أركع إلى أن يؤذن المؤذن فقام رجل رث الحالة وقال: يا قوم احـذروا 
الصدق الضار وال بأس بالكذب النافع وليس مع االضطرار اختيار وال ينفع الكالم عند العدم كمـا ال يضـر 

  السكوت عند وجود الوجود.



رأيـت بشـر سـقط منـه دانـق فقمـت إليـه وأعطيتـه درهمـًا فقـال: ال آخـذه فقلـت: إنـه مـن خـالص وقال إبراهيم: 
الحــالل فقــال: أنــا لســت أســتبدل نعــم الــدنيا بــنعم اآلخــرة. ويــروى أن أخــت بشــر الحــافي قصــدت أحمــد بــن 

  حنبل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة بعد المئة 
لغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير دنــدان قــال لضــوء المكــان: إن الجاريــة قالــت لوالــدك: إن أخــت قالــت: ب

بشــر الحــافي قصــدت أحمــد بــن حنبــل فقالــت لــه: يــا إمــام الــدين إنــا قــوم نغــزل بالليــل ونشــتغل بمعاشــنا فــي 
قـال  ؟ينـا ذلـكالنهار وربمـا تمـر بنـا مشـاعل والة بغـداد ونحـن علـى السـطح نغـزل فـي ضـوئها فهـل يحـرم عل

قالت: أخت بشر الحافي فقال: يا أهل بشر ال أزال أستنشـق الـورع مـن قلـوبكم. وقـال بعـض  ؟لها: من أنت
العــارفين: إذا أراد اهللا بعبــد خيــرًا فــتح عليــه بــاب العمــل. وكــان ملــك بــن دينــار إذا مــر فــي الســوق ورأى مــا 

ال رضي اهللا عنه: سالمة النفس في مخالفتها يشتهيه يقول: يا نفس اصبري فال أوافقك على ما تريدين. وق
وبالؤها فـي متابعتهـا. وقـال منصـور بـن عمـار حججـت حجـة فقصـدت مكـة مـن طريـق الكوفـة وكانـت ليلـة 
مظلمة وٕاذا بصارخ يصرخ في جوف الليلة ويقول: إلهي وعزتك وجاللـك مـا أردت بمعصـيتك مخالفتـك ومـا 

أزلـك فـاغفر لـي مـا فـرط منـي فـإني قـد عصـيتك بجهلـي،  أنا جاهل بك ولكن خطيئة قضيتها علي في قـديم
فلمــا فــرغ مــن دعائــه تــال هــذه اآليــة: يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــوا أنفســكم وأهلــيكم نــارًا وقودهــا النــاس والحجــارة 
وسمعت سقطة لم أعرف لها حقيقة فمضـيت، فلمـا كـان الغـد مشـينا إلـى مـدرجنا وٕاذا بجنـازة خرجـت وراءهـا 

ألتها عن الميت فقالت: هذه جنازة رجل كان مر بنا البارحة وولدي قـائم يصـلي فـتال عجوز ذهبت قوتها فس
آية من كتاب اهللا تعالى فانفطرت مـرارة ذلـك الرجـل فوقـع ميتـًا، ثـم تـأخرت الجاريـة الرابعـة وتقـدمت الجاريـة 

ر يقـول: الخامسة وقالت: ها أنا أذكر بعض ما يحضرني مـن أخبـار السـلف الصـالح: كـان مسـلمة بـن دينـا
عند تصحيح الضمائر نغفر الصغائر والكبائر، وٕاذا عزم العبد على ترك اآلثام أتاه الفتـوح وقـال: كـل نعمـة 
ال تقرب إلى اهللا فهي بلية وقليل الدنيا يشغل عن كثير اآلخرة وكثيرها ينسـيك قليلهـا. وسـئل أبـو حـازم: مـن 

قـال: رجـل بـاع آخرتـه بـدنيا  ؟من أحمق النـاسفقال: رجل امضى عمره في طاعة اهللا، قال: ف ؟أيسر الناس
  غيره.

وروي أن موسى عليه السالم لمـا ورد مـاء مـدين قـال: رب إنـي لمـا أنزلـت لـي مـن خيـر فقيـر فسـأل موسـى 
ربه ولم يسأل الناس وجاءت الجاريتان فسقى لهما ولم تصـدر الرعـاء فلمـا رجعتـا أخبرتـا أباهمـا شـعيبًا فقـال 

إلحــداهن: ارجعــي إليــه وادعيــه فلمــا أتتــه غطــت وجههــا وقالــت: إن أبــي يــدعوك لهمــا: لعلــه جــائع ثــم قــال 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا فكره موسى ذلك وأراد أن ال يتبعها وكانت امرأة ذات عجز فكانـت الـريح تضـرب 
ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصره ثـم قـال لهـاك كـوني خلفـي فمشـت خلفـه حتـى دخـل علـى شـعيب 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. والعشاء مهيأ.
  



  وفي الليلة الثانية بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: وقالت الجارية الخامسـة لوالـدك فـدخل  

ك أجـر موسى على شعيب عليهما السالم والعشاء مهيأ فقـال شـعيب لموسـى: يـا موسـى إنـي أريـد أن أعطيـ
مــا ســقيت لهمــا فقــال موســى: أنــا مــن أهــل بيــت ال نبيــع شــيئًا مــن عمــل اآلخــرة بمــا علــى األرض مــن ذهــب 
وفضة فقال شعيب: يا شـاب ولكـن أنـت ضـيفي وٕاكـرام الضـيف عـادتي وعـادة آبـائي بإطعـام الطعـام فجلـس 

ذلــك تزويجــه موســى فأكــل، ثــم إن شــعيبًا اســتأجر موســى ثمــاني حجــج أي ثمــاني ســنين وجعــل أجرتــه علــى 
إحدى ابنتيه وكان عمل موسـى لشـعيب صـداقًا لهـا كمـا قـال تعـالى حكايـة عنـه أنـي أريـد أن أنكحـك إحـدى 

  ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.
ان قـال: اشـتغلت عنـك وقال رجل لبعض أصحابه وكان له مدة لم يره: إنك أوحشتني أني مـا رأيتـك منـذ زمـ

قال: نعم هو جاري منذ ثالثين سنة إال أنني لم أكلمه، قال لـه: إنـك نسـيت اهللا فنسـيت  ؟بابن شهاب أتعرفه
وقال حذيفة: دخلنـا مكـة  ؟جارك ولو أحببت اهللا ألحببت جارك، أما علمت أن للجار علي حقًا كحق القرابة

تلـك السـنة فاجتمعنـا فـي الطـواف فقـال إبـراهيم لشـقيق: مع إبراهيم بن أدهم وكان شقيق البلخـي قـد حـج فـي 
فقـال شـقيق: إننـا إذا رزقنـا أكلنـا وٕاذا جعنـا صـبرنا فقـال: كـذا تفعـل كـالب بلـخ ولكننـا  ؟ما شأنكم في بالدكم

إذا رزقنـــا آثرنـــا وٕاذا جعنـــا شـــكرنا فجلـــس شـــقيق بـــين يـــدي إبـــراهيم قـــال لـــه: أنـــت أســـتاذي. وقـــال محمـــد بـــن 
قـال علـى خصـلتين علمـت  ؟تمًا األصم فقال له: ما أمـرك فـي التوكـل علـى اهللا تعـالىعمران: سأل رجل حا

  أن رفاقي ال يأكله غيري فاطمأنت نفسي به وعلمت أني لم أخلق من غير علم اهللا فاستحييت منه.
ثم تأخرت الجارية الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت األرض بـين يـدي والـدك تسـع مـرات وقالـت: قـد سـمعت 

لملك ما تكلم به الجميع فـي بـاب الزهـد وأنـا تابعـة لهـن فـاذكر بعـض مـا بلغنـي عـن أكـابر المتقـدمين. أيها ا
قيل: كان اإلمام الشـافعي رضـي اهللا عنـه يقسـم الليـل ثالثـة أقسـام: الثلـث األول للعلـم والثـاني للنـوم والثالـث 

يمشــي وقــال اآلخــران: إن هــذا للتهجــد وكــان اإلمــام أبــو حنيفــة يحيــي نصــف الليــل فأشــار إليــه إنســان وهــو 
يحيي الليل كله فلمـا سـمع ذلـك قـال: إنـي أسـتحي مـن اهللا أن أوصـف بمـا لـيس فـي فصـار بعـد ذلـك يحيـي 
الليل كله. وقال الربيع: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرة كل ذلك فـي الصـالة. وقـال 

ســنين ألن الشــبع يقســي القلــب ويزيــل الفطنــة الشــافعي رضــي اهللا عنــه: مــا شــبعت مــن خبــز الشــعير عشــر 
  ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن القيام.

وروي عن عبد اهللا ومحمد السكري أنه قال: كنت أنا وعمرة نتحدث فقال لي: مـا رأيـت أروع وال أفصـح مـن 
محمــد بــن إدريــس الشــافعي واتفــق أننــي خرجــت أنــا والحــرث بــن لبيــب الصــغار وكــان الحــرث تلميــذ المزنــي 

كان صوته حسنًا فقرأ قوله تعالى: هذا يوم ال ينطقون وال يؤذن لهم فيعتذرون فرأيت اإلمام الشـافعي تغيـر و 
لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابًا شديدًا وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال: أعوذ باهللا مـن مقـام الكـذابين 

ران ذنـوبي مـن جـودك وجملنـي بسـترك وأعراض الغافلين اللهم لك خشعت قلوب العارفين. اللهم هب لي غف
واعف عن تقصـيري بكـرم وجهـك، ثـم قمـت وانصـرفت وقـال بعـض الثقـات: لمـا دخلـت بغـداد كـان الشـافعي 



بها فجلست على الشاطئ ألتوضأ للصالة إذ مر بي إنسـان فقـال لـي: يـا غـالم أحسـن وضـوءك يحسـن اهللا 
فأسرعت فـي وضـوئي وجعلـت أقفـوا أثـره فالتفـت إلـي إليك في الدنيا واآلخرة فالتفت وٕاذا برجل يتبعه جماعة 

فقلت: نعم تعلمني مما علمك اهللا تعالى فقال: اعلم أن من صـدق اهللا ونجـا ومـن  ؟وقال: هل لك من حاجة
قلـت: بلـى قـال:  ؟نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد فـي الـدنيا قـرت عينـاه غـدًا أفـال أزيـدك

آلخرة راغبًا واصدق في جميع أمورك تنج مع الناجين ثم مضى فسألت عنه فقيـل كن في الدنيا زاهدًا وفي ا
لي: هذا اإلمام الشافعي. وكان اإلمـام الشـافعي رضـي اهللا عنـه يقـول: وددت أن النـاس ينتفعـون بهـذا العلـم 

  على أن ال ينسب إلي منه شيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ة بعد المئة وفي الليلة الثالث
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: وقالت الجارية الخامسـة لوالـدك فـدخل  

موسى على شعيب عليهما السالم والعشاء مهيأ فقـال شـعيب لموسـى: يـا موسـى إنـي أريـد أن أعطيـك أجـر 
مــل اآلخــرة بمــا علــى األرض مــن ذهــب مــا ســقيت لهمــا فقــال موســى: أنــا مــن أهــل بيــت ال نبيــع شــيئًا مــن ع

وفضة فقال شعيب: يا شـاب ولكـن أنـت ضـيفي وٕاكـرام الضـيف عـادتي وعـادة آبـائي بإطعـام الطعـام فجلـس 
موســى فأكــل، ثــم إن شــعيبًا اســتأجر موســى ثمــاني حجــج أي ثمــاني ســنين وجعــل أجرتــه علــى ذلــك تزويجــه 

عـالى حكايـة عنـه أنـي أريـد أن أنكحـك إحـدى إحدى ابنتيه وكان عمل موسـى لشـعيب صـداقًا لهـا كمـا قـال ت
  ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

وقال رجل لبعض أصحابه وكان له مدة لم يره: إنك أوحشتني أني مـا رأيتـك منـذ زمـان قـال: اشـتغلت عنـك 
ن سنة إال أنني لم أكلمه، قال لـه: إنـك نسـيت اهللا فنسـيت قال: نعم هو جاري منذ ثالثي ؟بابن شهاب أتعرفه

وقال حذيفة: دخلنـا مكـة  ؟جارك ولو أحببت اهللا ألحببت جارك، أما علمت أن للجار علي حقًا كحق القرابة
مع إبراهيم بن أدهم وكان شقيق البلخـي قـد حـج فـي تلـك السـنة فاجتمعنـا فـي الطـواف فقـال إبـراهيم لشـقيق: 

فقـال شـقيق: إننـا إذا رزقنـا أكلنـا وٕاذا جعنـا صـبرنا فقـال: كـذا تفعـل كـالب بلـخ ولكننـا  ؟دكمما شأنكم في بال
إذا رزقنـــا آثرنـــا وٕاذا جعنـــا شـــكرنا فجلـــس شـــقيق بـــين يـــدي إبـــراهيم قـــال لـــه: أنـــت أســـتاذي. وقـــال محمـــد بـــن 

صـلتين علمـت قـال علـى خ ؟عمران: سأل رجل حاتمًا األصم فقال له: ما أمـرك فـي التوكـل علـى اهللا تعـالى
  أن رفاقي ال يأكله غيري فاطمأنت نفسي به وعلمت أني لم أخلق من غير علم اهللا فاستحييت منه.

ثم تأخرت الجارية الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت األرض بـين يـدي والـدك تسـع مـرات وقالـت: قـد سـمعت 
بلغنـي عـن أكـابر المتقـدمين.  أيها الملك ما تكلم به الجميع فـي بـاب الزهـد وأنـا تابعـة لهـن فـاذكر بعـض مـا

قيل: كان اإلمام الشـافعي رضـي اهللا عنـه يقسـم الليـل ثالثـة أقسـام: الثلـث األول للعلـم والثـاني للنـوم والثالـث 
للتهجــد وكــان اإلمــام أبــو حنيفــة يحيــي نصــف الليــل فأشــار إليــه إنســان وهــو يمشــي وقــال اآلخــران: إن هــذا 

أسـتحي مـن اهللا أن أوصـف بمـا لـيس فـي فصـار بعـد ذلـك يحيـي يحيي الليل كله فلمـا سـمع ذلـك قـال: إنـي 
الليل كله. وقال الربيع: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرة كل ذلك فـي الصـالة. وقـال 



الشــافعي رضــي اهللا عنــه: مــا شــبعت مــن خبــز الشــعير عشــر ســنين ألن الشــبع يقســي القلــب ويزيــل الفطنــة 
  عن القيام.ويجلب النوم ويضعف صاحبه 

وروي عن عبد اهللا ومحمد السكري أنه قال: كنت أنا وعمرة نتحدث فقال لي: مـا رأيـت أروع وال أفصـح مـن 
محمــد بــن إدريــس الشــافعي واتفــق أننــي خرجــت أنــا والحــرث بــن لبيــب الصــغار وكــان الحــرث تلميــذ المزنــي 

فيعتذرون فرأيت اإلمام الشـافعي تغيـر وكان صوته حسنًا فقرأ قوله تعالى: هذا يوم ال ينطقون وال يؤذن لهم 
لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابًا شديدًا وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال: أعوذ باهللا مـن مقـام الكـذابين 
وأعراض الغافلين اللهم لك خشعت قلوب العارفين. اللهم هب لي غفران ذنـوبي مـن جـودك وجملنـي بسـترك 

وانصـرفت وقـال بعـض الثقـات: لمـا دخلـت بغـداد كـان الشـافعي  واعف عن تقصـيري بكـرم وجهـك، ثـم قمـت
بها فجلست على الشاطئ ألتوضأ للصالة إذ مر بي إنسـان فقـال لـي: يـا غـالم أحسـن وضـوءك يحسـن اهللا 
إليك في الدنيا واآلخرة فالتفت وٕاذا برجل يتبعه جماعة فأسرعت فـي وضـوئي وجعلـت أقفـوا أثـره فالتفـت إلـي 

فقلت: نعم تعلمني مما علمك اهللا تعالى فقال: اعلم أن من صـدق اهللا ونجـا ومـن  ؟وقال: هل لك من حاجة
قلـت: بلـى قـال:  ؟نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد فـي الـدنيا قـرت عينـاه غـدًا أفـال أزيـدك

ه فقيـل كن في الدنيا زاهدًا وفي اآلخرة راغبًا واصدق في جميع أمورك تنج مع الناجين ثم مضى فسألت عن
لي: هذا اإلمام الشافعي. وكان اإلمـام الشـافعي رضـي اهللا عنـه يقـول: وددت أن النـاس ينتفعـون بهـذا العلـم 

  على أن ال ينسب إلي منه شيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة بعد المئة 
لضـــوء المكـــان: فلمـــا كـــان النهـــار صـــام وخرجـــت  قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الـــوزير دنـــدان قـــال 

العجوز في حال سبيلها وأتم الملـك صـوم العشـرة أيـام وفـي اليـوم الحـادي عشـر فـتح الكـوز وشـربه فوجـد لـه 
في فؤاده فعًال جميًال وفي العشرة أيام الثانية من الشهر جاءت العجوز ومعها حالوة في ورق أخضر يشـبه 

سـلمت عليـه فلمـا رآهـا قـام وقـال لهـا: مرحبـًا بالسـيدة الصـالحة فقالـت لـه: ورق الشجر فدخلت علـى والـدك و 
أيها الملك أن رجال الغيب يسلمون عليك ألني أخبرتهم عنك فرحوا بك وأرسلوا معي هذه الحالوة وهي مـن 

  حالوة اآلخرة فأفطر عليها في آخر النهار.
انـًا مـن رجـال الغيـب ثـم شـكر العجـوز وقبـل يـديها ففرح والدك فرحًا زائدًا وقال: الحمد هللا الذي جعل لي إخو 

وأكرمهــا وأكــرم الجــواري غايــة اإلكــرام ثــم مضــت مــدة عشــرين يومــًا وأبــوك صــائم وعنــد رأس العشــرين يومــًا 
أقبلت عليه العجوز وقالت: أيها الملك اعلم أني أخبرت رجال الغيب بما بينـي وبينـك مـن المحبـة وأعلمـتهم 

ففرحوا حيث كانت الجواري عند ملك مثلك ألنهم إذا رأوهن يبالغون في الدعاء بأني تركت الجواري عندك، 
المســتجاب فأريــد أن أذهــب بهــن إلــى رجــال الغيــب لتحصــيل نفحــاتهم لهــن وربمــا أنهــن ال يــرجعن إليــك إال 
ومعهن كنز من كنوز األرض حتى أنك بعد تمام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بالمال الـذي يأتيـك بـه 

راضك فلما سمع والدك كالمها شكرها على ذلك وقال لها: لوال أني أخشى مخـالفتي لـك مـا رضـيت على أغ



فقالت له: فـي الليلـة السـابعة والعشـرين فـأرجع بهـن إليـك فـي رأس  ؟بالكنز وال بغيره ولكن متى تخرجن بهن
جاريـة ثمنهـا  الشهر وتكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل استبراؤهن وصرن لـك وتحـت أمـرك. واهللا أن كـل

أعظــم مــن ملكــك مــرات، فقــال لهــا: وأنــا أعــرف ذلــك أيتهــا الســيدة الصــالحة فقالــت لــه: بعــد ذلــك وال بــد أن 
ترسل معهن من يعز عليك من القصر حتى تجد األنس ويلتمس البركة مـن رجـال الغيـب فقـال لهـا: عنـدي 

منذ سنتين فخـذيها معهـن ألجـل أن  جارية رومية اسمها صفية ورزقت منها بولدين أنثى وذكر ولكنهما فقدا
  تحصل البركة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: لعل رجـال الغيـب يـدعون اهللا لهـا بـأني 

العجـوز: نعـم مـا قلـت وكـان ذلـك أعظـم غرضـها، ثـم إن والـدك  رد عليها ولديها ويجمع شـملنا بهمـا، فقالـت
أخذ فـي تمـام صـيامه فقالـت لـه: يـا ولـدي إنـي متوجهـة إلـى رجـال الغيـب فأحضـر لـي صـفية فـدعا بهـا فـي 
ساعتها فسلمها إلى العجوز فخلطتها بالجواري، ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسـلطان بكـأس مختـوم 

يــوم الثالثــين فادخــل الحمــام ثــم اخــرج منــه وادخــل خلــوة مــن الخــالوي التــي فــي  وناولتــه لــه وقالــت: إذا كــان
  قصرك واشرب هذا الكأس وثم فقد نلت ما تطلب والسالم مني عليك.

فعنـــد ذلـــك فـــرح الملـــك وشـــكرها وقبـــل يـــدها فقالـــت لـــه: أســـتودعك اهللا فقـــال لهـــا: ومتـــى أراك أيتهـــا الســـيدة 
لــه وتوجهــت ومعهــا الجــواري والملكــة صــفية وقعــد الملــك بعــدها فــدعت  ؟الصــالحة فــإني أود أن ال أفارقــك

ثالثــة أيــام ثــم قــام ودخــل الحمــام وخــرج منــه إلــى الخلــوة التــي فــي القصــر وأمــر أن ال يــدخل عليــه أحــد ورد 
الباب عليه ثم شرب الكأس ونام ونحن قاعدون في انتظاره إلى آخر النهار فلم يخرج مـن الخلـوة قلنـا: لعلـه 

مام ومن سهر الليل وصيام النهار فبسبب ذلك نام، فانتظرناه ثاني يوم فلم يخرج فوقفنا ببـاب تعبان من الح
الخلوة وأعلنا برفع الصوت لعله ينتبه ويسأل عن الخبر فلم يحصل منه صوت، فخلعنا البـاب ودخلنـا عليـه 

  فوجدناه قد تمزق لحمه وتفتت عظمه.
أخذنا الكأس فوجدنا فـي غطائـه قطعـة مـن ورق مكتوبـًا فيهـا: فلما رأيناه على هذه الحالة عظم علينا ذلك و  

من أساء ال يستوحش منه وهذا جزاء من يحتال على بنـات الملـوك ويفسـدهن والـذي نعلـم بـه كـل مـن وقـف 
على هذه الورقة. إن شركان لما جاء بالدنا أفسـد علينـا الملكـة إبريـزة ومـا كفـاه ذلـك حتـى أخـذها مـن عنـدنا 

م أرسلها مع عبد أسود فقتلها ووجدناها مقتولة في الخالء مطروحة علـى األرض، فهـذا مـا وجاء بها إليكم ث
هــو فعــل الملــوك، وهــذا جــزاء مــن يفعــل هــذا الفعــل إال مــا حــل بــه، وأنــتم ال تتهمــوا أبــدًا بقتلــه، مــا قتلــه إال 

ــا أخــذت زوجــة الملــك صــفية ومضــيت بهــا إلــى والــدها  العــاهرة الشــاطرة التــي اســمها ذات الــدواهي، وهــا أن
أفريدون ملك القسطنطينية، وال بد أن نغزوكم ونقتلكم ونأخذ منكم الديار فتهلكون عن آخركم وال يبقى مـنكم 

  ديار وال من ينفخ النار إال من يعبد الصليب والزنار.



ا فلما قرأنا هذه الورقة علمنا أن العجوز خـدعتنا وتمـت حيلتهـا علينـا فعنـد ذلـك صـرخنا ولطمنـا علـى وجوهنـ
وبكينا فلما يفدنا البكاء شـيئًا، واختلفـت العسـاكر فـيمن يجعلونـه سـلطانًا علـيهم فمـنهم مـن يريـدك ومـنهم مـن 
يريــد أخــاك شــركان ولــم نــزل فــي هــذا االخــتالف مــدة شــهر، ثــم جمعنــا بعضــنا وأردنــا أن نمضــي إلــى أخيــك 

  شركان فسافرنا إلى أن وجدناك. وهذا سبب موت الملك عمر النعمان.
رغ الوزير من كالمه بكى ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان وبكى الحاجب أيضًا، ثم قـال الحاجـب فلما ف

لضوء المكان: أيها الملك أن البكاء ال يفيدك شيئًا وال يفيدك إال أن تشد قلبك وتقـوي عزمـك وتؤيـد مملكتـك 
أمـر أن يعرضـوا عليـه ومن خلف ذلك، فعند ذلك سكت عن بكائه وأمـر بنصـب السـرير خـارج الـدهليز، ثـم 

العســاكر ووقــف الحاجــب بجانبــه والســلحدراية مــن ورائــه ووقــف الــوزير دنــدان قدامــه ووقــف كــل واحــد مــن 
األمراء وأرباب الدولة في مرتبته، ثم إن الملك ضـوء المكـان قـال للـوزير دنـدان: أخبرنـي بخـزائن أبـي فقـال: 

ائر والجــواهر وعــرض عليــه مــا فــي خزانتــه مــن ســمعًا وطاعــة وأخبــره بخــزائن األمــوال وبمــا فيهــا مــن الــذخ
األموال وبما فيها من الذخائر والجواهر وعرض عليه ما في خزانته من األموال فأنفق على العسـاكر وخلـع 
على الـوزير دنـدان خلعـة سـنية وقـال لـه: أتـت فـي مكانـك فقبـل األرض بـين يديـه ودعـا لـه بالبقـاء، ثـم خلـع 

: أعـرض علـي الـذي معـك مـن خـراج دمشـق فعـرض عليـه صـناديق المـال على األمراء ثم إنه قال للحاجـب
  والتحف والجواهر فأخذها وفرقها على العساكر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة بعد المئة 
راج دمشـق قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ضوء المكان أمر الحاجب أن يعرض عليه ما أتى به مـن خـ

فعــرض عليــه صــناديق المــال والتحــف والجــواهر فأخــذها وفرقهــا علــى العســاكر ولــم يبــق منهــا شــيئًا، فقبــل 
األمراء األرض بين يدي ضوء المكان ودعوا له بطول البقاء وقالوا: ما رأينا ملكًا يعطي مثـل هـذه العطايـا، 

الثــة أيــام وفــي اليــوم الرابــع أشــرفوا علــى ثــم إنهــم مضــوا إلــى خيــامهم فلمــا أصــبحوا أمــرهم بالســفر فســافروا ث
بغــداد فــدخلوا المدينــة فوجــدوها قــد تزينــت، وطلــع الســلطان ضــوء المكــان قصــر أبيــه وجلــس علــى الســرير 
ووقف أمراء العسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه فعند ذلك أمر كاتب السـر أن يكتـب كتابـًا إلـى 

إلـى اآلخـر ويـذكر فـي آخـره وسـاعة وقوفـك علـى هـذا المكتـوب  أخيه شركان ويذكر فيه ما جـرى مـن األول
  تجهز أمرك وتحضر بعسكرك حتى تتوجه إلى غزو الكفار ونأخذ منهم الثأر ونكشف العار.

ثم طوى الكتاب وختمه وقال للوزير دندان: مـا يتوجـه بهـذا الكتـاب إال أنـت ولكـن ينبغـي أن تتلطـف بـه فـي 
يك فهو لك وأخـوك نائبـًا عنـك فـي دمشـق كمـا أخبرنـا بـذلك. فنـزل الـوزير الكالم وتقول له: إن أردت ملك أب

ــًا حســنًا ويفرشــوه بأحســن  دنــدان مــن عنــده وتجهــز للســفر، ثــم إن ضــوء المكــان أمــر أن يجعلــوا للوقــاد مكان
  الفرش، وذلك الوقاد له حديث طويل.

ه بعــض األمــراء مــن الخيــول ثــم إن ضــوء المكــان توجــه يومــًا إلــى الصــيد والقــنص وعــاد إلــى بغــداد فقــدم لــ 
والجياد ومن الجواري الحسان ما يعجز عـن وصـفه اللسـان فأعجبتـه جاريـة مـنهن فـاختلى بهـا ودخـل عليهـا 



في تلك الليلة فعلقت منه من ساعتها. وبعد مدة عاد الوزير دندان من سفره وأخبره بخبر أخيه شـركان وٕانـه 
ل لــه ضــوء المكــان: ســمعًا وطاعــة. فخــرج إليــه مــع كبــار قــادم عليــه وقــال لــه: ينبغــي أن تخــرج وتالقيــه فقــا

دولتــه مــن بغــداد مســيرة يــوم، ثــم نصــب خيامــه هنــاك النتظــار أخيــه. وعنــد الصــباح أقبــل الملــك شــركان فــي 
عســاكر الشــام مــا بــين فــارس مقــدام وأســد ضــرغام وبطــل مصــدام، فــالم أشــرفت الكتائــب وقــدمت النجائــب 

كــب توجــه ضــوء المكــان هــو ومــن معــه لمالقــاتهم فلمــا عــاين ضــوء وأقبلــت المصــائب وخفقــت أعــالم المرا
المكان أراد أن يترجل إليه فأقسم عليه شركان أن ال يفعل ذلك، وترجل شركان ومشى نحوه فلمـا صـار بـين 
يــدي ضــوء المكــان رمــى ضــوء المكــان نفســه عليــه فاحتضــنه شــركان إلــى صــدره وبكيــا بكــاءًا شــديدًا وعــزى 

  بعضهما بعضًا.
االثنــان وســار العســكر معهمـا إلــى أن أشــرفوا علــى بغــداد ونزلــوا، ثـم تقــدم ضــوء المكــان هــو وأخــوه  ثـم ركــب

شركان إلى قصر الملك وباتا تلك الليلة، وعند الصباح نهـض ضـوء المكـان وأمـر أن يجمعـوا العسـاكر مـن 
وكــل مــن حضــر كــل ناحيــة وينــادون بــالغزو والجهــاد ثــم أقــاموا ينتظــرون مجــيء الجيــوش مــن ســائر البلــدان 

يكرمونه ويعدونه بالجميل إلى أن مضى على ذلك الحـال مـدة شـهر كامـل والقـوم يـأتون أفواجـًا متتابعـة، ثـم 
قال شركان ألخيه: يـا أخـي أعلمنـي بقضـيتك فأعلمـه بجميـع مـا وقـع لـه مـن األول إلـى اآلخـر وبمـا صـنعه 

كـن أكافئـه إن شـاء اهللا تعـالى لمـا أرجـع معه الوقاد مـن المعـروف، فقـال لـه: يـا أخـي مـا كافأتـه إلـى اآلن ول
  من الغزوة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  في الليلة السابعة بعد المئة 
فقـال  ؟قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن شـركان قـال ألخيـه ضـوء المكـان أمـا كافـأت الوقـاد علـى معروفـه

ء اهللا تعـالى لمـا أرجـع مـن الغـزوة وأتفـرغ لـه، فعنـد ذلـك عـرف له: يا أخـي مـا كافأتـه إلـى اآلن ولكـن إن شـا
شركان أن أخته نزهة الزمان صـادقة فـي جميـع مـا أخبرتـه بـه، ثـم كـتم أمـره وأمرهـا وأرسـل إليهـا السـالم مـع 
الحاجب زوجها فبعثت له أيضًا معه السـالم ودعـت لـه وسـألت عـن ابنتهـا قضـى فأخبرهـا أنهـا بعافيـة وأنهـا 

كــون مــن الصــحة والســالمة فحمــدت اهللا تعــالى وشــكرته، ورجــع شــركان إلــى أخيــه يشــاوره فــي فــي غايــة مــا ي
أمــر الرحيــل فقــال لــه: يــا أخــي لمــا تتكامــل العســاكر وتــأتي العربــان مــن كــل مكــان ثــم أمــر بتجهيــز الميــرة 
 وٕاحضار الذخيرة ودخل ضوء المكان إلى زوجته وكان مضى لها خمسـة أشـهر وجعـل أربـاب األقـالم وأهـل

الحساب تحـت طاعتهـا ورتـب لهـا الجرايـات والجوامـك وسـافر فـي ثالـث شـهر مـن حـين نـزول عسـكر الشـام 
بعد أن قـدمت العربـان وجميـع العسـاكر مـن كـل مكـان وسـارت الجيـوش والعسـاكر وتتابعـت الجحافـل وكـان 

  اسم رئيس عسكر الديلم رستم واسم رئيس عسكر الترك بهرمان.
يــوش وعـــن يمينــه أخــوه شـــركان وعــن يســاره الحاجـــب صــهره ولــم يزالـــوا وســار ضــوء المكــان فـــي وســط الج

ســائرين مــدة شـــهر وكــل جمعــة ينزلـــون فــي مكـــان يســتريحون فيــه ثالثـــة أيــام ألن الخلــق كثيـــرة، ولــم يزالـــوا 



ســائرين علــى هــذه الحالــة حتــى وصــلوا إلــى بــالد الــروم فنفــر أهــل القــرى والضــياع والصــعاليك وفــروا إلــى 
ســمع أفريــدون ملكهــم بخبــرهم قــام وتوجــه إلــى ذات الــدواهي فإنهــا هــي التــي دبــرت الحيــل القســطنطينية فلمــا 

وسافرت إلى بغداد حتى قتلت الملك عمـر النعمـان، ثـم أخـذت جواريهـا الملكـة صـفية ورجعـت بـالجميع إلـى 
  بالدها.

ثـأر ابنتـك إبريـزة فلما رجعت إلى ولدها ملك الروم وأمنت على نفسها قالت البنها: قر عينًا فقـد أخـذت لـك ب
وقتلت الملك النعمان وجئت بصفية، فقـم اآلن وتوجـه إلـى ملـك القسـطنطينية وأظـن أن المسـلمين ال يثبتـون 
على قتالنا فقال: أمهلي أن يقربوا من بالدنا حتى نجهز أحوالنا، ثم أخذوا في جمع رجـالهم وتجهـز أحـوالهم 

جيوش وسارت في أوائلهم ذات الدواهي فلمـا وصـلوا إلـى فلما جاءهم الخبر كانوا قد جهزوا حالهم وجمعوا ال
القســـطنطينية ســـمع الملـــك األكبـــر ملكهـــا أفريـــدون بقـــدوم حـــردوب ملـــك الـــروم فخـــرج لمالقاتـــه فلمـــا اجتمـــع 
أفريدون بملك الروم سأله عن حاله وعن سبب قدومه فـأخبره بمـا عملتـه أمـه ذات الـدواهي مـن الحيـل وأنهـا 

  من عنده الملكة صفية وقالوا أن المسلمين جمعوا عساكرهم. قتلت ملك المسلمين وأخذت
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة الثامنة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أفريدون قال لملك الروم أن المسلمين جمعـوا عسـاكرهم وجـاؤوا ونريـد أن 

ــدًا واحــدة ونلقــ اهم، ففــرح الملــك أفريــدون بقــدوم ابنتــه وقتــل عمــر النعمــان وأرســل إلــى ســائر نكــون جميعــًا ي
األقاليم طالبًا منهم النجدة ويذكر لهم أسباب قتل الملك عمر النعمان فهرعت إليه جيوش النصارى فمـا مـر 
 ثالثــة شــهور حتــى تكاملــت جيــوش الــروم، ثــم أقبلــت اإلفــرنج مــن ســائر أطرافهــا كالفرنســيس والنمســا ودوبــره

وجورنـــه وبنـــدق وجنـــوير وســـائر عســـاكر بنـــي األصـــفر، فلمـــا تكاملـــت العســـاكر وضـــاقت بهـــم األرض مـــن 
كثرتهم أمرهم الملك األكبـر أفريـدون أن يرحلـوا مـن القسـطيطينية فرحلـوا واسـتمر تـابع عسـاكرهم فـي الرحيـل 

المــالح فأقــاموا ثالثــة  عشــرة أيــام وســاروا حتــى نزلــوا بــواد واســع األطــراف وكــان ذلــك الــوادي قريبــًا مــن البحــر
أيـام، وفـي اليـوم الرابـع أرادوا أن يرحلــوا فـأتتهم األخبـار بقـدوم عسـاكر اإلســالم وحمـاة ملـة خيـر األنـام عليــه 
أفضل الصالة والسالم فأقاموا فيه ثالثة أيام أخرى، وفي اليوم الرابـع رأوا غبـارًا طـار حتـى سـد األقطـار فلـم 

الغبــار وتمــزق إلــى الجــو وطــارت ومحــت ظلمتــه كواكــب األســنة  تمــض ســاعة مــن النهــار حتــى انجلــى ذلــك
والرمــاح وبريــق بــيض الصــفاح وبــان مــن تحتــه رايــات إســالمية وأعــالم محمديــة، وأقبلــت الفرســان كانــدفاع 
البحار في دروع تحسبها سحبًا مزررة علـى أقمـار، فعنـد ذلـك تقابـل الجيشـان والـتطم البحـران ووقعـت العـين 

  رز للقتال الوزير دندان هو وعساكر الشام وكانوا عشرين ألف عنان.في العين فأول من ب
وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الـديلم رسـتم وبهـرام فـي عشـرين ألـف فـارس وطلـع مـن ورائهـم رجـال مـن 
صوبًا لبحر المالح وهـم البسـون زرود الحديـد وقـد صـاروا فيـه كالبـدور السـافرة فـي الليـالي العـاكرة وصـارت 

النصــارى ينــادون عيســى ومــريم والصــليب المســخم ثــم انطبقــوا علــى الــوزير دنــدان ومــن معــه مــن عســاكر 



عساكر الشام وكان هذا كله تدبير العجوز ذات الدواهي ألن الملك أقبل عليها قبل خروجـه وقـال لهـا كيـف 
هن الخطيـر أنـي العمل والتـدبير وأنـت السـبب فـي هـذا األمـر العسـير، فقالـت: اعلـم أيهـا الملـك الكبيـر والكـا

أشــير عليــك بــأمر يعجــز عــن تــدبيره إبلــيس ولــو اســتعان عليــه بحزبــه المتــاعيس. وأدرك شــهرزاد الصــباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة بعد المئة 

قالت: بلغني أيها الملك أن هذا كله كان تدبير العجوز ألن الملك كان أقبـل عليهـا قبـل خروجهـا وقـال لهـا: 
ف العمل والتـدبير وأنـت السـبب فـي هـذا األمـر العسـير فقالـت: اعلـم أيهـا الملـك الكبيـر والكـاهن الخطيـر كي

أني أشير عليك بأمر يعجز عـن تـدبيره إبلـيس وهـو أن ترسـل خمسـين ألفـًا مـن الرجـال ينزلـون فـي المراكـب 
ن ذلــك المكــان حتــى ويتوجهــون فــي البحــر إلــى أن يصــلوا إلــى جبــل الــدخان فيقيمــون هنــاك وال يرحلــون مــ

تأتيكم أعالم اإلسالم فدونكم وٕاياهم، ثم تخـرج إلـيهم العسـاكر مـن البحـر ويكونـون خلفهـم ونحـن نقـابلهم مـن 
البر فال ينجو منهم أحد وقد زال عنا العناء ودام لنـا الهنـاء فاستصـوب الملـك أفريـدون كـالم العجـوز وقـال: 

  الكهان في الفتن الثائرة. نعم الرأي رأيك يا سيدة العجائز الماكرة ومرجع
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة الثامنة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أفريدون قال لملك الروم أن المسلمين جمعـوا عسـاكرهم وجـاؤوا ونريـد أن 

ــدًا واحــدة ونلقــاهم، ففــرح الملــك أفريــدون بقــدوم ابنتــه وقتــل عمــر النعمــان وأرســل إلــى ســائر  نكــون جميعــًا ي
األقاليم طالبًا منهم النجدة ويذكر لهم أسباب قتل الملك عمر النعمان فهرعت إليه جيوش النصارى فمـا مـر 
ثالثــة شــهور حتــى تكاملــت جيــوش الــروم، ثــم أقبلــت اإلفــرنج مــن ســائر أطرافهــا كالفرنســيس والنمســا ودوبــره 

اكر بنـــي األصـــفر، فلمـــا تكاملـــت العســـاكر وضـــاقت بهـــم األرض مـــن وجورنـــه وبنـــدق وجنـــوير وســـائر عســـ
كثرتهم أمرهم الملك األكبـر أفريـدون أن يرحلـوا مـن القسـطيطينية فرحلـوا واسـتمر تـابع عسـاكرهم فـي الرحيـل 
عشــرة أيــام وســاروا حتــى نزلــوا بــواد واســع األطــراف وكــان ذلــك الــوادي قريبــًا مــن البحــر المــالح فأقــاموا ثالثــة 

فـي اليـوم الرابـع أرادوا أن يرحلــوا فـأتتهم األخبـار بقـدوم عسـاكر اإلســالم وحمـاة ملـة خيـر األنـام عليــه أيـام، و 
أفضل الصالة والسالم فأقاموا فيه ثالثة أيام أخرى، وفي اليوم الرابـع رأوا غبـارًا طـار حتـى سـد األقطـار فلـم 

ومحــت ظلمتــه كواكــب األســنة تمــض ســاعة مــن النهــار حتــى انجلــى ذلــك الغبــار وتمــزق إلــى الجــو وطــارت 
والرمــاح وبريــق بــيض الصــفاح وبــان مــن تحتــه رايــات إســالمية وأعــالم محمديــة، وأقبلــت الفرســان كانــدفاع 
البحار في دروع تحسبها سحبًا مزررة علـى أقمـار، فعنـد ذلـك تقابـل الجيشـان والـتطم البحـران ووقعـت العـين 

  اكر الشام وكانوا عشرين ألف عنان.في العين فأول من برز للقتال الوزير دندان هو وعس



وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الـديلم رسـتم وبهـرام فـي عشـرين ألـف فـارس وطلـع مـن ورائهـم رجـال مـن 
صوبًا لبحر المالح وهـم البسـون زرود الحديـد وقـد صـاروا فيـه كالبـدور السـافرة فـي الليـالي العـاكرة وصـارت 

صــليب المســخم ثــم انطبقــوا علــى الــوزير دنــدان ومــن معــه مــن عســاكر النصــارى ينــادون عيســى ومــريم وال
عساكر الشام وكان هذا كله تدبير العجوز ذات الدواهي ألن الملك أقبل عليها قبل خروجـه وقـال لهـا كيـف 
العمل والتـدبير وأنـت السـبب فـي هـذا األمـر العسـير، فقالـت: اعلـم أيهـا الملـك الكبيـر والكـاهن الخطيـر أنـي 

يعجــز عــن تــدبيره إبلــيس ولــو اســتعان عليــه بحزبــه المتــاعيس. وأدرك شــهرزاد الصــباح أشــير عليــك بــأمر 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة التاسعة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك أن هذا كله كان تدبير العجوز ألن الملك كان أقبـل عليهـا قبـل خروجهـا وقـال لهـا: 

هـذا األمـر العسـير فقالـت: اعلـم أيهـا الملـك الكبيـر والكـاهن الخطيـر  كيف العمل والتـدبير وأنـت السـبب فـي
أني أشير عليك بأمر يعجز عـن تـدبيره إبلـيس وهـو أن ترسـل خمسـين ألفـًا مـن الرجـال ينزلـون فـي المراكـب 
ويتوجهــون فــي البحــر إلــى أن يصــلوا إلــى جبــل الــدخان فيقيمــون هنــاك وال يرحلــون مــن ذلــك المكــان حتــى 

اإلسالم فدونكم وٕاياهم، ثم تخـرج إلـيهم العسـاكر مـن البحـر ويكونـون خلفهـم ونحـن نقـابلهم مـن تأتيكم أعالم 
البر فال ينجو منهم أحد وقد زال عنا العناء ودام لنـا الهنـاء فاستصـوب الملـك أفريـدون كـالم العجـوز وقـال: 

  نعم الرأي رأيك يا سيدة العجائز الماكرة ومرجع الكهان في الفتن الثائرة.
أن الملك نقش في وجه الصليب وزعم أن النصر يحصل له عن قريب ثم انصرف لوقا من عنـد الملـك ثم  

أفريــدون وركــب الملعــون لوقــا جــوادًا أشــقر وعليــه ثــوب أحمــر وزرديــة مــن الــذهب المرصــع بــالجواهر وحمــل 
إلــى النــار  رمحــًا لــه ثــالث حــراب كأنــه إبلــيس الليــل يــوم األحــزاب وتوجــه هــو وحزبــه الكفــار كــأنهم يســاقون

وبيـنهم منــاد ينـادي بــالعربي ويقــول: يـا أمــة محمـدال يخــرج مــنكم إال فارسـكم ســيف اإلسـالم شــركان صــاحب 
دمشــق الشــام، فمــا اســتتم كالمــه إال وضــجة فــي الفــال ســمع صــوتها جميــع المــال وركضــات فرقــت الصــفي 

ركان ابـن الملـك النعمـان وكـان واذكرت يـوم حنـين ففـزع اللئـام منهـا ولفتـوا األعنـاق نحوهـا وٕاذا هـو الملـك شـ
أخــوه ضــوء المكــان لمــا رأى ذلــك الملعــون فــي الميــدان وســمع المنــادي التفــت ألخيــه شــركان وقــال لــه: إنهــم 
يريدونك فقال: إن كان األمر كذلك فهو أحـب إلـي، فلمـا تحققـوا األمـر وسـمعوا هـذا المنـادي وهـو يقـول فـي 

لعـون فـارس بـالد الـروم وكـان قـد حلـف أن يخلـي األرض مـن الميدان ال يبرز إال شـركان علمـوا أن هـذا الم
المسلمين وٕاال فهو أخسر الخاسرين ألنه هو الذي حرق األكبـاد وفزعـت مـن سـره األجنـاد مـن التـرك والـديلم 
واألكــراد، فعنــد ذلــك بــرز إليــه شــركان كأنــه أســد غضــبان وكــان راكبــًا علــى ظهــر جــواد يشــبه شــارد الغــزاالن 

 صار عنده وهز الرمح في يده كأنه أفعى من الحيات، وأنشد هذه األبيات:  فساقه نحو لوقا حتى

  يعطيك ما يرضيك من مجهوده  لي أشقر سمج العنان مـغـاير

 أم المنايا ركبـت فـي عـوده  ومثقف لدن السنـان كـأنـمـا



 خلت البروق تموج في تجريده  ومهند غـضـب إذا جـردتـه

كالم وال حماسة هذا النظام بل لطم وجهه بيده تعظيمًا للصليب المنقوش عليه ثـم فلم يفهم لوقا معنى هذا ال
قبلهــا وأشــرع الــرمح نحــو شــركان وكــر عليــه ثــم طــوح الحربــة بإحــدى يديــه حتــى خفيــت عــن أعــين النــاظرين 
وتلقاهـا باليــد األخــرى كفعــل السـاحرين ثــم رمــى بهــا شـركان فخرجــت مــن يديــه كأنهـا شــهاب ثاقــب، فضــجت 

وخافوا على شركان. فلما قربت الحربة منه اختطفها من الهواء فتحيرت عقـول الـورى، ثـم إن شـركان الناس 
هزها بيده التي أخذها بها النصـراني حتـى كـادان يقصـلها ورماهـا فـي الجـو حتـى خفيـت عـن النظـر وتلقاهـا 

سـبع الطبـاق بيده الثانية في أقرب من لمح البصـر وصـاح صـيحة مـن صـميم قلبـه وقـال: وحـق مـن خلـق ال
ألجعلن هذا اللعين شهرة في اآلفاق ثم رمـاه بالحربـة فـأراد لوقـا أن يفعـل بالحربـة كمـا فعـل شـركان ومـد يـده 
إلى الحربة ليختطفها من الهواء فعاجله شركان بحربة ثانية فضربه بها فوقعت في وسط الصليب الـذي فـي 

لكفــار لوقــا بــن ســملوط وقــع مقتــوًال لطمــوا علــى وجهــه وعجــل اهللا بروحــه إلــى النــار وبــئس القــرار، فلمــا رأى ا
  وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الديور. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الحادية عشرة بعد المئة 

ا على وجـوههم واسـتغاثوا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار لما رأوا لوقا بن شملوط وقع مقتوًال لطمو 
ثـــم اجتمعـــوا جميعــًا عليـــه وأعملـــوا الصـــوارم والرمـــاح  ؟ببطارقــة الـــديور وقـــالوا: أيـــن الصــلبان وتزهـــد الرهبـــان

وهجمــوا للحــرب والكفــاح والتقــت العســاكر بالعســاكر وصــارت الصــدور تحــت وقــع الحــوافر وتحكمــت الرمــاح 
بــال قــوائم وال زال منــادي الحــرب ينــادي إلــى أن والصــوارم وضــعفت الســواعد والمعاصــم وكــان الخيــل خلقــت 

كلــت األيــادي وذهــب النهــار وأقبــل الليــل باالعتكــار وافتــرق الجيشــان وصــار كــل شــجاع كالســكران مــن شــدة 
الضرب والطعان وقـد امـتألت األرض بـالقتلى وعظمـت الجراحـات وصـار ال يعـرف الجـريح ممـن مـات، ثـم 

جب والوزير دندان، فقال شركان ألخيه ضوء المكان والحاجـب: إن شركان اجتمع بأخيه ضوء المكان والحا
  إن اهللا قد فتح بابًا لهالك الكافرين والحمد هللا رب العالمين.

فقال ضوء المكان ألخيه: لم نزل نحمد اهللا لكشف الحرب عن العرب والعجـم وسـوف تتحـدث النـاس جـيًال  
لحربـة مـن الهـواء وضـربك لعـدو اهللا بـين الـورى بعد جيل بما صنعت بـاللعين لوقـا محـرف اإلنجيـل وأخـذك ا

ويبقى حديثك إلى آخر الزمان. ثم قـال شـركان: أيهـا الحاجـب الكبيـر والمقـدام الخطيـر فأجابـه بالتلبيـة فقـال 
له: خذ معك الوزير دندان وعشرين ألف فارس وسر بهم إلى ناحية البحر مقدار سـبعة فراسـخ وأسـرعوا فـي 

من الساحل بحيث يبقى بينكم وبين القوم قدر فرسـخين واختفـوا فـي وهـدأت األرض السير حتى تكونوا قريبًا 
حتى تسمعوا ضجة الكفار إذا طلعوا من المراكب وتسمعوا الصـياح مـن كـل جانـب وقـد عملـت بيننـا وبيـنهم 
القواضــب، فــإذا رأيــتم عســكرنا تقهقــروا إلــى الــوراء كــأنهم منهزمــون وجــاءت الكفــار زاحفــة خلفهــم مــن جميــع 

لجهات حتى من جانب الساحل فكونا لهم بالمرصاد وٕاذا رأيت أنت علمـًا عليـه ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول ا



اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارفع العلم األخضـر وصـح قـائًال: اهللا أكبـر واحمـل علـيهم مـن ورائهـم واجتهـد فـي 
واتفقــوا علــى ذلــك األمــر فــي تلــك أن ال يحــول الكفــار بــين المنهــزمين وبــين البحــر، فقــال: الســمع والطاعــة 

  الساعة.
ثــم تجهــزوا وســاروا وقــد أخــذ الحاجــب معــه الــوزير دنــدان وعشــرين ألفــًا كمــا أمــر الملــك شــركان، فلمــا أصــبح 
الصـباح ركـب القـوم وهـم مجـردون الصـفاح ومعتلــون بالرمـاح وحـاملون السـالح وانتشـرت الخالئـق فـي الربــا 

رفعت الصـلبان علـى قلـوع المراكـب وقصـدوا السـاحل مـن كـل والبطاح وصاحت القسوس وكشفت الرؤوس و 
جانب وأنزلوا الخيل في البر وعزموا من الكر والفر ولمعت السيوف وتوجهت الجمـوع وبرقـت شـهب الرمـاح 
علــى الــدروع ودارت طــاحون المنايــا علــى الرجــال والفرســان وطــارت الــرؤوس عــن األبــدان وخرســت األلســن 

ئــر وعملـت البــواتر وطـارت الجمــاجم وقطعـت المعاصــم وخاضـت الخيــل فــي وتغشـت األعــين وانفطـرت المرا
الـدما وتقابضـوا بــاللحى وصـاحت عســاكر اإلسـالم بالصــالة والسـالم علـى ســيدنا محمـد خيــر األنـام وبالثنــاء 
علـــى الـــرحمن بمـــا أولـــى مـــن اإلحســـان وصـــاحت عســـاكر الكفـــر بالثنـــاء علـــى الصـــليب والزنـــار والعصـــير 

رهبــان والشــعانين والمطــران وتــأخر ضــوء المكــان هــو وشــركان إلــى ورائهمــا وتقهقــرت والعصــار والقســوس وال
ــولهم الهزيمــة وتهيئــوا للطعــن والضــرب  ــيهم عســاكر الكفــر ل الجيــوش وأظهــروا االنهــزام لألعــداء وزحفــت عل
فاستهل أهل اإلسالم قراءة أول سـورة البقـرة وصـارت القتلـى تحـت أرجـل الخيـل منـدثرة وصـار منـادي الـروم 
يقول: يا عبدة المسيح وذوي الدين الصحيح يا خدام الجـاثليق قـد الح لكـم التوفيـق، إن عسـاكر اإلسـالم قـد 
جنحــوا إلــى الفــرار فــال تولــوا عــنهم األدبــار فمكنــوا الســيوف فــي أقفــائهم وال ترجعــوا مــن ورائهــم وٕاال بــرئتم مــن 

  المسيح بن مريم الذي في المهد تكلم.
ية أن عســاكر الكفــار منصــورة ولــم يعلــم أن ذلــك مــن تــدبير المســلمين صــورة وظــن أفريــدون ملــك القســطنطين

فارســل إلــى ملــك الــروم يبشــره بــالظفر ويقــول لــه: مــا نفعنــا ال غــائط البطريــق األكبــر لمــا الحــت رائحتــه مــن 
اللحى والشوارب بين عباد الصليب حاضر وغائب وأقسم بالمعجزات النصرانية المريمية والميـاه المعموديـة، 

ني ال أترك على األرض مجاهدًا بالكلية وأني مصر على سوء هذه النية، وتوجه الرسول بهذا الخطاب ثـم أ
  صاح على بعضهم قائلين: خذوا بثأر لوقا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية عشرة بعد المئة 
على بعضهم قـائلين: خـذوا بثـأر لوقـا، وصـار ملـك الـروم  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار صاحوا

ينــادي باألخــذ بثــأر إبريــزة، فعنــد ذلــك صــاح الملــك ضــوء المكــان وقــال: يــا عبــاد الملــك الــديان اضــربوا أهــل 
الكفــر والطغيــان ببــيض الصــفاح وســمر الرمــاح فرجــع المســلمون علــى الكفــار وأعملــوا فــيهم الصــارم البتــار 

لمين ويقول: عليكم بأعداء الدين يا محب النبي المختار هذا وقـت إرضـاء الكـريم وصار ينادي منادي المس
الغفار يا راجـي النجـاة فـي اليـوم المخيـف، إن الجنـة تحـت ظـالل السـيوف وٕاذا بشـركان قـد حمـل ومـن معـه 
على الكفار وقطعوا علـيهم طريـق الفـرار وجـال بـين الصـفوف وطـاف وٕاذا بفـارس ملـيح االنعطـاف وقـد فـتح 



ن عســكر الكفــر ميــدانًا وجــال فــي الكفــرة حربــًا وطعانــًا ومــأل األرض رؤوســًا وأبــدانًا وقــد خافــت الكفــار مــن بــي
حربه ومالت أعناقهم لطعنه وضربه قد تقلد بسيفين لحظ وحسام واعتقل برمحين قناة وقوام بوفرة تغنـي عـن 

  وافر عدد العساكر كما قال فيه الشاعر: 

  نشورة القرعين يوم النزالم  ال تحسن الوفرة إال وهـي

 يعلها من كل وافي السبـال  على فتى معتقل صـعـده

فلما رآه شركان قال: أعيذك بـالقرآن وآيـات الـرحمن مـن أنـت أيهـا الفـارس مـن الفرسـان فلقـد أرضـيت بفعلـك 
أنــت  الملــك الــديان الــذي ال يشــغله شــأن عــن شــأن حيــث هزمــت أهــل الكفــر والطغيــان فنــاداه الفــارس قــائًال:

  الذي باألمس عاهدتني فما أسرع ما نسيتني.
ثــم كشــف اللثــام عــن وجهــه حتــى ظهــر مــا خفــي مــن حســنه فــإذا هــو ضــوء المكــان ففــرح بــه شــركان إال أنــه 
خــاف عليــه مــن ازدحــام األقــران وانطبــاق الشــجعان وذلــك ألمــرين أحــدهما صــغر ســنه وصــيانته عــن العــين 

، فقـــال لـــه: يـــا ملـــك إنـــك لقـــد خـــاطرت بنفســـك فالصـــق جـــوادك والثـــاني أن بقـــاءه للمملكـــة أعظـــم الجنـــاحين
بجــوادي فــإني ال آمــن عليــك مــن األعــادي والمصــلحة فــي أن ال تخــرج مــن تلــك العصــائب ألجــل أن ترمــي 
األعداء بسهمك الصـائب، فقـال ضـوء المكـان أنـي أردت أن أسـاويك فـي النـزال وال أبخـل بنفسـي بـين يـديك 

  في القتال.
ســالم علــى الكفــار وأحــاطوا بهــم مــن جميــع األقطــار وجاهــدوهم حــق الجهــاد وكســروا ثــم انطبقــت عســاكر اإل

شــوكة الكفــر والعنــاد والفســاد فتأســف الملــك أفريــدون لمــا رأى مــا حــل بــالروم مــن األمــر المــذموم وركنــوا إلــى 
 الفــرار يقصــدون المراكــب، وٕاذا بالعســاكر قــد خرجــت علــيهم مــن ســاحل البحــر وفــي أوائلهــم الــوزير دنــدان

مجندل الشجعان وضرب فـيهم بالسـيف والسـنان وكـذا بـاألمير بهـرام صـاحب دوائـر الشـام وهـو فـي عشـرين 
ألف ضرغام وأحاطت بهم عسـاكر اإلسـالم مـن خلـف ومـن أمـام ومالـت فرقـة مـن المسـلمين علـى مـن كـان 

د علـى مائـة ألـف في المراكب وأوقعوا فيهم المعاطب فرموا أنفسهم فـي البحـر وقتلـوا مـنهم جمعـًا عظيمـًا يزيـ
خنزيــر ولــم يــنج مــن أبطــالهم صــغير وال كبيــر وأخــذوا مــراكبهم بمــا فيهــا مــن األمــوال والــذخائر واألثقــال إال 
عشرين مركبًا، وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنيمة ما غنم مثلها فـي سـالف الزمـان إذن بمثـل هـذا الحـرب 

مـــن مزيـــد بمـــا مـــن اهللا علـــيهم مـــن النصـــر  والطعـــان، ومـــن جملـــة مـــا غنمـــوه خمســـون ألفـــًا مـــن الخيـــل غيـــر
  والتأييد.

هــذا مــا كــان مــن أمــرهم، وأمــا مــا كــان مــن أمــر المنهــزمين فــإنهم وصــلوا إلــى القســطنطينية وكــان الخبــر قــد 
وصل إلى أهاليها أوًال بأن الملك أفريدون هـو الظـافر بالمسـلمين فقالـت العجـوز ذات الـدواهي: أنـا أعلـم أن 

ون مــن المنهــزمين وال يخــاف مــن الجيــوش اإلســالمية ويــرد أهــل األرض إلــى ملــة ولــدي ملــك الــروم ال يكــ
النصـرانية، ثــم إن العجـوز كانــت أمـرت أفريــدون أن يــزين البلـد فــأظهروا السـرور وشــربوا الخمـور ومــا علمــوا 
ًا بالمقدور، فبينما هـم فـي وسـط األفـراح إذ نعـق علـيهم غـراب الحـزن واألتـراح وأقبلـت علـيهم العشـرون مركبـ



الهاربـــة وفيهـــا ملـــك الـــروم فقـــابلهم أفريـــدون ملـــك القســـطنطينية علـــى الســـاحل وأخبـــروه بمـــا جـــرى لهـــم مـــن 
المسلمين فزاد بكاؤهم وعال نحيـبهم وانقلبـت بشـارات الخيـر بـالغم والضـير أخبـروه أن لوقـا بـن شـملوط حلـت 

مة وعلـم أن اعوجـاجهم لـيس لـه به النوائب وتمكن منه سهم المنية الصائب فقامت على الملك أفريدون القيا
استقامة وقامت بينهم المآتم وانحلت منهم العزائم وندبت النوادب وعال النحيب والبكاء مـن كـل جانـب، ولمـا 
دخل ملك الروم أفريـدون وأخبـره بحقيقـة الحـال وأن هزيمـة المسـلمين كانـت علـى وجـه الخـداع والمحـال قـال 

صـل إليـك، فلمـا سـمع الملـك أفريـدون ذلـك الكـالم وقـع مغشـيًا له: ال تنتظر أن يصل من العسـكر إال مـن و 
  عليه وصار أنفه تحت قدميه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أفريدون لما أفاق من غشيته نفض خوف جـراب معدتـه فشـكا إلـى 

جوز ذات الدواهي وكانت تلك اللعينة كاهنة من الكهان متقنة للسحر والبهتان عـامرة مكـارة فـاجرة غـدارة الع
ولها فم وشعر أشهب وظهر أحدب ولون حائل ومخاط سـائل لكنهـا قـرأت كتـب اإلسـالم وسـافرت إلـى بيـت 

سـنتين لتحـوز مكــر  اهللا الحـرام كـل ذلـك لتطلــع علـى األدبـار وتعـرف آيــات القـرآن ومكثـت فـي بيــت المقـدس
  النقلين.

فهــي آفــة مــن اآلفــات وبليــة مــن البليــات فاســدة االعتقــاد ليســت لــدين تنقــاد وكانــت أكثــر إقامتهــا عنــد ولــدها  
حــردوب ملــك الــروم ألجــل الجــواري األبكــار ألنهــا كانــت تحــب الســحاق وٕان تــأخر عنهــا تكــون فــي انمحــاق 

زعفــران فيغشــى عليهــا مــن فــرط اللــذة مــدة مــن الزمــان وكــل جاريــة أعجبتهــا تعلمهــا الحكمــة وتســحق عليهــا ال
فمن طاوعتها أحسنت إليهـا ورعيـت ولـدها فيهـا ومـن ال تطاوعهـا تتحايـل علـى هالكهـا وبسـبب ذلـك علمـت 
مرجانة وريحانة وأترجـة جـواري إبريـزة، وكانـت الملكـة إبريـزة تكـره العجـوز وتكـره أن ترقـد معهـا ألن صـنانها 

حة فسائها أنتن من الجيفة وجسدها أخشن من الليفة وكانت ترغب من يسـاحقها يخرج من تحت إبطيها ورائ
 بالجواهر والتعليم وكانت إبريزة تبرأ منها إلى الحكيم العليم، وهللا در القائل: 

 وعلى الفقير لقد عال تياهـا  يا من تسفل للغـنـي مـذلة

  عطر القبيحة ال يبقى بفساها  ويزين شنعته بجمع دراهـم

نرجع إلى حديث مكرها ودواهي أمرها، ثـم إنهـا سـارت وسـار معهـا عظمـاء النصـارى وعسـاكرهم وتوجهـوا ول
إلى عسكر اإلسالم وبعدها دخل الملك أفريدون على ملك الروم وقـال لـه: أيهـا الملـك لـيس لنـا حاجـة بـأمر 

ها غيـر المتنـاهي مـع البطريق الكبير وال بدعائه بـل نعمـل بـرأي أمـي ذات الـدواهي وتنظـر مـا تعمـل بخـداع
عســكر المســلمين فــإنهم بقــوتهم واصــلون إلينــا وعــن قريــب يكونــون لــدينا ويحيطــون بنــا. فلمــا ســمع الملــك 
أفريدون ذلك الكالم عظم في قلبه فكتب مـن وقتـه وسـاعته إلـى سـائر أقـاليم النصـارى يقـول لهـم: ينبغـي أن 

خصوصًا أهل الحصون والقالع بل يـأتون إلينـا  ال يتخلف أحد من أهل الملة النصرانية والعصابة الصليبية



جميعًا رجاًال ونساء وصبيانًا، فإن عسكر المسلمين قد وطئوا أرضنا فالعجل العجل قبـل حلـول الوجـل. هـذا 
  ما كان من أمر هؤالء.

وأمـــا مـــا كـــان مـــن أمـــر العجـــوز ذات الـــدواهي فإنهـــا طلعـــت خـــارج البلـــد مـــع أصـــحابها وألبســـتهم زي تجـــار 
وكانــت قــد أخــذت معهــا مائــة بغــل محملــة مــن القمــاش األنطــاكي مــا بــين أطلــس معــدني وديبــاج المســلمين 

ملكي وغيـر ذلـك وأخـذت مـن الملـك أفريـدون كتابـًا مضـمونه أن أهـل هـؤالء التجـار مـن أرض الشـام وكـانوا 
ألن  في ديارنـا فـال ينبغـي أن يتعـرض لهـم أحـد بسـوء عشـرًا أو غيـره حتـى يصـلوا إلـى بالدهـم ومحـل أمـنهم

التجار بهم عمار البالد وليسوا من أهل الحرب والفساد ثم إن الملعونة ذات الـدواهي قالـت لمـن معهـا: إنـي 
أريد أن أدبر حيلة على هالك المسلمين فقالوا لها: أيتهـا الملكـة أؤمرينـا بمـا شـئت فـنحن تحـت طاعتـك فـال 

جبينهـا حتـى صـار لـه وسـم ودهنتـه أحبط المسـيح عملـك فلبسـت ثيابـًا مـن الصـوف األبـيض النـاعم وحكـت 
بــدهان دبرتــه حتــى صــار لــه ضــوء عظــيم، وكانــت الملعونــة نحيلــة الجســم غــايرة العينــين فقيــدت رجليهــا مــن 
فوق قدميها وسارت حتى وصلت إلى عسـكر المسـلمين ثـم حلـت القيـد مـن رجليهـا وقـد أثـر القيـد فـي سـاقها 

ضـربًا عنيفـًا وأن يضـعوها فـي صـندوق فقـالوا لهـا:  ثم دهنتهمـا بـدم األخـوين وأمـرت مـن معهـا أن يضـربوها
فقالت: ال لوم وال تعنيف علـى مـن يـأتي الكنيـف  ؟كيف نضربك وأنت سيدتنا ذات الدواهي أم الملك الباهي

وألجل الضرورات تباح المحظورات، وبعد أن تضعوني في الصندوق خذوه في جملة األموال واحملـوه علـى 
اإلســالم وال تخشــوا شــيئًا مــن المــالم وٕان تعــرض لكــم أحــد مــن المســلمين  البغــال ومــروا بــذلك فــوق عســكر

فسلموا له البغال وما عليها من األموال وانصرفوا إلى ملكهم ضوء المكـان واسـتغيثوا بـه وقولـوا لـه نحـن كنـا 
أموالنـا  في بالد الكفـر ولـم يأخـذوا منـا شـيئًا بـل كتبـوا لنـا توقيعـًا أنـه ال يتعـرض لنـا أحـد فكيـف تأخـذون أنـتم

وهذا كتاب ملك الروم الذي مضمونه أن ال يتعرض لنا أحـد بمكـروه فـإذا قـال: ومـا الـذي ربحتمـوه مـن بـالد 
فقولـوا لـه: ربحنـا خـالص رجـل زاهـد وقـد كـان فـي سـرداب تحـت األرض لـه فيـه خمسـة  ؟الروم في تجـارتكم

كن عنـدنا علـم بـذلك مـع أننـا أقمنـا فـي عشر عامًا وهو يستغيث فال يغاث بل يعذبه الكفار ليًال ونهارًا ولم ي
القسطنطينية مدة من الزمان وبعنا بضـائعنا واشـترينا خالفهـا وجهزنـا حالنـا وعزمنـا علـى الرحيـل إلـى بالدنـا 

  وبتنا تلك الليلة نتحدث في أمر السفر.
يـا مسـلمين فلما أصبحنا رأينا صورة مصورة في الحائط فلمـا قربنـا منهـا تأملناهـا فـإذا هـي تحركـت وقالـت:  

فقلنـا: وكيـف ذلـك فقالـت تلـك الصـورة: إن اهللا أنطقنـي لكـم ليقـوي يقيـنكم  ؟هل فيكم من يعامل رب العالمين
ويلهمكم دينكم وتخرجوا من بالد الكافرين وتقصدوا عسكر المسلمين فإن فـيهم سـيف الـرحمن وبطـل الزمـان 

صـرانية، فـإذا قطعـتم سـفر ثالثـة أيـام تجـدوا الملك شركان وهو الذي يفتح القسطيطينية ويهلـك أهـل الملـة الن
ديــرًا يعــرف بــدير مطروحنــا وفيــه صــومعة فاقصــدوا بصــدق نــيكم وتحيلــوا علــى الوصــول إليهــا بقــوة عــزيمتكم 
ألن فيها رجًال عابدًا من بيت المقدس اسمه عبد اهللا وهو من أدين الناس وله كرامات تزيح الشك واإللبـاس 

ي سـرداب لـه فيـه مـدة مديـدة مـن الزمـان وفـي إنقـاذه وضـارب العبـاد ألن قد خدعه بعض الرهبان وسـجنه فـ



فكاكه من أفضل الجهاد، ثم إن العجوز لما اتفقت مع من معها على هذا الكالم من تلك الصورة علمنـا أن 
  ذلك العابد.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد المئة 
لغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز لمــا اتفقــت مــع مــن معهــا علــى الكــالم قالــت: فــإذا ألقــى إلــيكم قالــت: ب

الملــك شــركان ســمعه فقولــوا لــه، فلمــا ســمعنا هــذا الكــالم مــن تلــك الصــورة علمنــا أن ذلــك العابــد مــن أكــابر 
ا عليــه وملنــا إليــه وأقمنــا الصــالحين وعبــاد اهللا المخلصــين فســافرنا مــدة ثالثــة أيــام ثــم رأينــا ذلــك الــدير فعرجنــ

هنـــاك يومـــًا فـــي البيـــع والشـــراء علـــى عـــادة التجـــار، فلمـــا ولـــى النهـــار وأقبـــل الليـــل باالعتكـــار عصـــدنا تلـــك 
  الصومعة التي فيها السرداب فسمعناه بعد تالوة اآليات ينشد هذه األبيات: 

 وجرى بقلبي بحرهم مغـرق  كيدًا أكـايده وصـدري ضـيق

 إن الحمام من الرزايا أرفـق  ت عاجـلإن لم يكن فرج فمو 

 وعال عليك من البشائر رونق  يا برق إن جئت الديار وأهلهـا

  تلك الحروب وباب رهن مغلق  كيف السبيل إلى اللقاء وبينـنـا

 إني بدير الروم قاص موثـق  بلغ أحبتنا السالم وقـل لـهـم

رف أدبـر حيلـة فـي خـديعتهم وقـتلهم عـن أخـرهم، ثم قالت: إذا وصلتم بي إلى عسكر المسـلمين وصـرت أعـ
فلمـــا ســـمع النصـــارى كـــالم العجـــوز قبلـــوا يـــديها ووضـــعوها فـــي الصـــندوق بعـــد أن ضـــربوها أشـــد الضـــربات 
الموجعات تعظيمًا لها ألنهن يرون طاعتها من الواجب ثم قصدوا بها عسكر المسـلمين كمـا ذكرنـا. هـذا مـا 

  معها.كان من أمر اللعينة ذات الدواهي ومن 
وأما ما كان من أمر عسكر المسلمين فإنهم لما نصرهم اهللا على أعدائهم وغنمـوا مـا كـان فـي المراكـب مـن 
األموال والذخائر قعدوا يتحدثون مع بعضهم فقـال ضـوء المكـان ألخيـه: إن اهللا عـز وجـل قـد نصـرنا بسـبب 

قـال شـركان: حبـًا وكرامـة ومـد يـده إلـى عذلنا وانقيادنا لبعضنا فكن يا شركان ممتثًال أمـري فـي طاعـة اهللا، ف
أخيه وقال: إن جاءك ولد أعطيته ابنتي قضى فكان ففرح بذلك وصـار يهنـئ بعضـهم بعضـًا بالنصـر علـى 
ــا الــوزير دنــدان شــركان وقــال لهمــا: اعلمــا أيهــا الملكــان أن اهللا عــز وجــل نصــرنا حيــث وهبنــا  األعــداء وهن

ي أن نرحـــل وراءهـــم ونحاصـــرهم ونقـــاتلهم لعـــل اهللا أن يبلغنـــا أنفســـنا وهجرنـــا األهـــل واألوطـــان، والـــرأي عنـــد
مرادنا ونستأصل أعداءنا وٕان شئتم فانزلوا في هذه المراكب وسيروا في البحر ونحن نسير فـي البـر ونصـبر 

  على القتال والطعن والنزال، ثم أن الوزير دندان ما زال يحرضهم على القتال وأنشد قول من قال: 
  واحتمال على ظهور الجياد  األعاديأطيب الطيبات قتل 

 وحبيب يأتي بال مـيعـاد  ورسول يأتي بوعد حبـيب



  وقال آخر: 
 والمشرفي أخا والسمهري أبـا  وٕان عمرت جعلت الحرب والدة

 حتى كان له في قتـلـه إربـا  بكل أشعث يلقي الموت مبتسماً 

بنصـره العزيـز وأظفرنـا بغنيمـة الفضـة واإلبريـز، ثـم فلما فرغ الوزير دندان من شعره قال: سبحان من أيـدنا  
أمر ضوء المكـان العسـكر بالرحيـل فسـافروا طـالبين القسـطنطينية وجـدوا فـي سـيرهم حتـى أشـرفوا علـى مـرج 
فسيح وفيه كل شيء مليح ما بين وحـوش تمـرح وغـزالن تسـنح وكـانوا قـد قطعـوا مغـاور كثيـرة وانقطـع عـنهم 

على ذلك المرج نظروا تلك العيـون النابعـة واألثمـار اليانعـة وتلـك األرض كأنهـا  الماء ستة أيام، فلما أشرفوا
جنة أخذت زخرفها واّزينت وسكرت أغصانها من رحيق الظل فتمايلت وجمعت بـين عذوبـة التنسـيم فتـدهش 

 العقل والناظر كما قال الشاعر: 

 نشرت عليه مالءة خـضـراء  انظر إلى الروض النضير كأنما

 إال غديرًا جـال فـيه الـمـاء  حت بلحظ عينك ال ترىإن ما سن

 إذ فوق رأسك حيث سرت لواء  وترى بنفسك عـزة فـي دوحة

  وما أحسن قول اآلخر: 
 قد دب فيه عذار ظـل الـبـان  النهر خد بـالـشـعـاع مـورد

 من فضة والزهر كالتـيجـان  والماء في سوق الغصون خالخل

ى ذلك المرج الذي التفت أشجاره وزهت أزهـاره وترنمـت أطيـاره نـادى أخـاه شـركان فلما نظر ضوء المكان إل
وقال له: إن دمشق مـا فيهـا مثـل هـذا المكـان فـال نرحـل منـه إال بعـد ثالثـة أيـام نأخـذ راحـة ألجـل أن تنشـط 

  عساكر اإلسالم وتقوي نفوسهم على لقاء الكفرة اللئام فأقاموا فيه.
واتًا من بعيـد فسـأل عـنهم ضـوء المكـان فقيـل أنهـا قافلـة تجـار مـن بـالد الشـام فبينما هم كذلك إذ سمعوا أص

كــانوا نــازلين فــي هــذا المكــان للراحــة ولعــل العســاكر صــادفوهم وربمــا أخــذوا شــيئًا مــن بضــائعهم التــي معهــم 
ن حيث كانوا في بالد الكفار وبعد ساعة جاء التجار وهم صارخون يستغيثون بالملك، فلما رأى ضوء المكـا

ذلك أمر بإحضارهم فحضروا بين يديه وقالوا: أيها الملك إنا كنا في بالد الكفار ولم ينهبـوا منـا شـيئًا فكيـف 
ثم أخرجوا له كتـاب ملـك القسـطنطينية فأخـذه  ؟تنهب أموالنا أخواننا المسلمون ونحن أخبرناك بما حصل لنا

ن مــن الواجــب أن ال تحملــوا تجــارة إلــى شــركان وقــرأه ثــم قــال لهــم: ســوف نــرد علــيكم مــا أخــذ مــنكم ولكــن كــا
بــالد الكفــار فقــالوا: يــا موالنــا إن اهللا ســيرنا إلــى بالدهــم لنظفــر بمــا لــم يظفــر بــه أحــد مــن الغــزاة وال أنــتم فــي 

فقالوا: ما نذكر لك ذلك إال في خلوة لن هذا األمر إذا شـاع  ؟غزوتكم، فقال له شركان: وما الذي ظفرتم به
ليـــه أحـــد فيكـــون ذلـــك ســـببًا لهالكنـــا وهـــالك كـــل مـــن توجـــه إلـــى بـــالد الـــروم مـــن بـــين النـــاس ربمـــا اطلـــع ع

المســلمين، وكــانوا قــد خبئــوا الصــندوق الــذي فيــه اللعينــة ذات الــداوهي، فأخــذهم ضــوء المكــان وأخــوه واختليــا 



بهــم فشــرحوا لهمــا حــديث الزاهــد وصــاروا يبكــون حتــى أبكوهمــا. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 
  باح.الم

  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن النصــارى الــذين فــي هيئــة التجــار لمــا اختلــى بهــم ضــوء المكــان وأخــوه 
شــركان شــرحوا لهمــا حــديث الزاهــد وبكــوا حتــى أبكوهمــا وأخبروهمــا كمــا أعلمــتهم الكاهنــة ذات الــدواهي فــرق 

عليه وقامت به الحمية هللا تعالى وقال لهم: هـل خلصـتم هـذا الزاهـد أم هـو  قلب شركان للزاهد وأخذته الرأفة
فقالوا: بـل خلصـناه وقتلنـا صـاحب الـدير مـن خوفنـا علـى أنفسـنا ثـم أسـرعنا فـي الهـرب  ؟في الدير إلى اآلن

  خوفًا من العطب، وقد أخبرنا بعض الثقات أن في هذا الدير قناطير من الذهب والفضة والجواهر.
ك أتوا بالصندوق وأخرجـوا منـه تلـك الملعونـة كأنهـا قـرن خيـار شـنبر مـن شـدة السـواد والنحـول وهـي وبعد ذل

مكبلــة بتلــك السالســل والقيــود، فلمــا نظرهــا ضــوء المكــان هــو والحاضــرون ظنــوا أنهــا رجــل مــن خيــار العبــاد 
مكـان وأخـوه ومن أفضل الوهاد خصوصًا وجبينها يضيء من الدهان الذي دهنت به وجهها، فبكـى ضـوء ال

شركان بكاء شديدًا ثم قاموا إليها وقبال يديها ورجليها وصارا ينتحبان، فأشارت إليهما وقالت: اعلمـا أنـي قـد 
رضـــيت بمـــا صـــنعه بـــي مـــوالي ألنـــي أرى أن الـــبالء الـــذي حـــل بـــي ألجـــل أن أمـــوت تحـــت حـــوافر خيـــل 

  يات: المجاهدين الذين هم بعد القتل أحياء غير أموات، ثم أنشدت هذه األب
 وأنت موسى وهذا الوقت ميقـات  الحصن طور ونار الحرب موقـدة

 وال تخف ما حبال القـوم حـيات  ألق العصا تتلقف كل ما صنـعـوا

 فإن سيفك فـي األعـنـاق آيات  فاقرأ سطور العدا يوم الوغى سورا

الضــوء الالمــع فقــام إليهــا فلمــا فرغــت العجــوز مــن شــعرها تنــاثرت مــن عينيهــا المــدامع وجبينهــا بالــدهان ك 
شــركان وقبــل يــدها وأحضــر لهــا الطعــام فامتنعــت وقالــت: إنــي لــم أفطــر مــن مــدة خمســة عشــر عامــًا فكيــف 
أفطر في هذه الساعة وقد جاد على المولى بالخالص من أسـر الكفـار ودفـع عنـي مـا هـو أشـق مـن عـذاب 

  النار فأنا أصبر إلى الغروب.
هو وضوء المكـان وقـدما إليهـا األكـل وقـاال لهـا: كـل أيهـا الزاهـد فقالـت:  فلما جاء وقت العشاء أقبل شركان

ما هذا وقت األكل وٕانما هذا وقت عبادة الملك الديان. ثم انتصبت في المحراب تصلي إلى أن ذهـب الليـل 
تلـك ولم تزل على هذه الحالة ثالثة أيام بلياليها هي ال تقعد إال وقـت التحيـة، فلمـا رآهـا ضـوء المكـان علـى 

الحالـــة ملـــك قلبـــه حســـن االعتقـــاد فيهـــا وقـــال لشـــركان: اضـــرب خيمـــة مـــن األديـــم لـــذلك العابـــد ووكـــل فراشـــًا 
بخدمته، وفي اليوم الرابع دعت بالطعام فقدموا لها من األلوان ما تشتهي األنفس وتلذ األعين فلم تأكـل مـن 

ى الصـالة فقـال شـركان لضـوء المكـان: ذلك كله إال رغيفـًا واحـدًا ثـم نـوت الصـوم، ولمـا جـاء الليـل قامـت إلـ
أما هذا الرجل فقد زهد الـدنيا غايـة الزهـد ولـوال هـذا الجهـاد لكنـت الزمتـه وأعبـد اهللا بخدمتـه حتـى ألقـاه، وقـد 
اشتهيت أن أدخل معـه الخيمـة وأتحـدث معـه سـاعة، فقـال لـه ضـوء المكـان: وأنـا كـذلك ولكـن نحـن فـي غـد 



د لنا مثل هذه الساعة فقال الوزير دندان: وأنـا اآلخـر اشـتهي أن أرى ذاهبون إلى غزو القسطنطينية ولم نج
  ذلك الزاهد لعله يدعو لي بقضاء نحبي في الجهاد ولقاء ربي، فإني زهدت الدنيا.

فلمــا جــن الليــل دخلــوا علــى تلــك الكاهنــة ذات الــدواهي فــي خيمتهــا فرأوهــا قائمــة تصــلي فــدنوا منهــا وصــاروا 
تفـت إلـيهم إلـى أن انتصـف الليـل فسـلمت مـن صـالتها ثـم أقبلـت علـيهم وحيـتهم يبكون رحمـة لهـا وهـي ال تل

فقالت: إن الذي يقف بـين يـدي اهللا  ؟فقالوا لها: أيها العابد أما سمعت بكاءنا حولك ؟وقالت لهم: لماذا جئتم
سـرك ال يكون له وجود في الكون حتى يسمع صـوت أحـد أو يـراه، ثـم قـالوا: إننـا نشـتهي أن تحـدثنا بسـبب أ

وتــدعو لنــا فــي هــذه الليلــة فإنهــا خيــر لنــا مــن ملــك القســطنطينية، فلمــا ســمعت كالمهــم قالــت: واهللا لــوال أنكــم 
أمــراء المســلمين مــا أحــدثكم بشــيء مــن ذلــك أبــدًا فــإني ال أشــكو إال إلــى اهللا وهــا أنــا أخبــركم بســبب أســري: 

ال أتكبــر علــيهم ألن اهللا ســبحانه اعلمــوا أننــي كنــت فــي القــدس مــع بعــض األبــدال وأربــاب األحــوال وكنــت 
وتعالى أنعم علي بالتواضع والزهد فاتفق أنني توجهت إلى البحر ليلـة ومشـيت علـى المـاء فـداخلني العجـب 
مــن حيــث ال أدري وقلــت فــي نفســي: مــن مثلــي يمشــي علــى المــاء فقســا قلبــي مــن ذلــك الوقــت وابتالنــي اهللا 

في أقطارها سـنة كاملـة حتـى لـم أتـرك موضـعًا إال عبـدت  تعالى بحب السفر فسافرت إلى بالد الروم وجلت
اهللا فيه، فلما وصلت إلى هذا المكان صعدت إلى هذا الجبل وفيه دير راهب يقـال لـه مطروحنـا، فلمـا رآنـي 
خرج إلي وقبل يدي ورجلـي وقـال: إنـي رأيتـك منـذ دخلـت بـالد الـروم وقـد شـوقني إلـى بـالد اإلسـالم ثـم أخـذ 

ك الدير ثم دخل بي إلى بيت مظلم فلما دخلت غافلني وأغلق الباب علي وتركنـي فيـه بيدي وأدخلني في ذل
أربعين يومًا من غير طعام وال شراب وكان قصده بذلك قتلي صبرًا، فـاتفق فـي بعـض األيـام أنـه دخـل ذلـك 

سـن لـيس الدير بطريق يقال له دقيانوس ومعه عشرة من الغلمان ومعه ابنة يقـال لهـا تماثيـل ولكنهـا فـي الح
  لها مثيل.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة عشرة بعد المئة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن العجـوز ذات الـدواهي قالـت: إن البطريـق دخـل علـي ومعـه عشـرة مـن  

هم الراهـب مطروحنـا بخبـري فقـال الغلمان ومعه ابنة غاية في الجمال ليس لها مثيل، فلما دخلوا الـدير أخبـر 
البطريق: أخرجوه لنه لم يبق من لحمه ما يأكله الطير ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجدوني منتصـبًا فـي 
المحربا أصلي وأقرأ وأسبح وأتضرع إلى اهللا تعالى فلما سمعوا كالمه قاموا جميعًا ودخلـوا علـي، وأقبـل علـي 

عنيفـًا فعنـد ذلـك تمنيـت المـوت ولمـت نفسـي وقلـت: هـذا جـزاء مـن  دقيانوس هو وجماعته وضـربوني ضـرباً 
يتكبر ويعجب بما أنعم عليه ربه مما ليس في طاقتـه، وأنـت يـا نفسـي قـد داخلـك العجـب والكبـر أمـا علمـت 
أن الكبــر يغضــب الــرب ويقســي القلــب ويــدخل اإلنســان فــي النــار ثــم بعــد ذلــك قيــدوني وردونــي إلــى مكــاني 

لك البيـت تحـت األرض وكـل ثالثـة أيـام يرمـون إلـي قـرص مـن الشـعير وشـربة مـاء وكـل وكان سردابًا في ذ
شهر أو شهرين يأتي البطريق ويدخل ذلك الدير وقد كبرت ابنته تماثيـل ألنهـا كانـت بنـت تسـع سـنين حـين 



رأيتها ومضى لي في األسر خمس عشرة سنة فجملة عمرها أربعة وعشرون عامًا، وليس في بالدنـا وال فـي 
الد الروم أحسن منها وكان أبوها يخاف عليها من الملك أن يأخـذها منـه ألنهـا وهبـت نفسـها للمسـيح غيـر ب

أنها تركب مع أبيها في زي الرجال الفرسان وليس لهـا مثيـل فـي الحسـن ولـم يعلـم مـن رآهـا أنهـا جاريـة وقـد 
ر يضعه فـي ذلـك الـدير، وقـد خزن أبوها أمواله في هذا الدير ألن كل ما كان عنده شيء من نفائس الذخائ

  رأيت فيه من أنواع الذهب والفضة والجواهر وسائر األلوان والتحف ما ال يحصي عدده إال اهللا.
فأنتم أولى به من هؤالء الكفرة، فخذوا ما في هذا الدير وأنفقوه علـى المسـلمين وخصوصـًا المجاهـدين. ولمـا 

م كلمتهم تلك الصورة التـي فـي الحـائط كرامـة أكرمنـي وصل هؤالء التجار إلى القسطنطينية وباعوا بضاعته
اهللا بها فجاؤوا إلى ذلك الدير وقتلوا البطريق مطروحنـا بعـد أن عـاقبوه أشـد العقـاب وشـدوه مـن لحيتـه فـدلهم 
علــى موضــعي فأخــذوني ولــم يكــن لهــم ســبيل إال الهــرب خوفــًا مــن العطــب. وفــي ليلــة غــد تــأتي تماثيــل إلــى 

ويلحقهــا أبوهــا مــع غلمانــه ألنــه يخــاف عليهــا، فــإن شــئتم أن تشــاهدوا هــذا األمــر  ذلــك الــدير علــى عادتهــا
فخذوني بين أيديكم وأنا أسلم لكم األموال وخزانة البطريق دقيانوس التي في ذلك الجبل وقد رأيتهم يخرجون 

الصــوت أوانــي الــذهب والفضــة يتســربون فيهــا ورأيــت عنــدهم جاريــة تغنــي لهــم بــالعربي، فواحســرتاه لــو كــان 
الحســن فــي قــراءة القــرآن، وٕان شــئتم فــادخلوا هــذا الــدير واكمنــوا فيــه إلــى أن يصــل دقيــانوس وتماثيــل معــه، 

  فخذوها فإنها ال تصلح إال لملك الزمان وشركان وللملك ضوء المكان.
 ففرحوا بذلك حـين سـمعوا كالمهـا إال الـوزير دنـدان فإنـه مـا دخـل كالمهـا فـي عقلـه وٕانمـا كـان يتحـدث معهـا

ألجل خاطر الملك وصار باهتًا في كالمها ويلوح على وجهـه عالمـة اإلنكـار عليهـا، فقالـت ذات الـدواهي: 
إنــي أخــاف أن يقبــل البطريــق وينظــر هــذه العســاكر فــي المــرج فمــا يجســر أن يــدخل الــدير فــأمر الســلطان 

ئــة فــارس وبغــاًال العســكر أن يرحلــوا صــوب القســطنطينية، وقــال ضــوء المكــان: إن قصــدي أن نأخــذ معنــا ما
  كثيرة ونتوجه إلى ذلك الجبل ونحملهم المال الذي في الدير.

ثم أرسل من وقته وساعته إلى الحاجب الكبير فأحضره بين يديـه وأحضـر المقـدمين واألتـراك والـديلم وقـال: 
ير، إذا كان وقت الصـباح فـارحلوا إلـى القسـطنطينية أنـت أيهـا الحاجـب تكـون عوضـًا عنـي فـي الـرأي والتـدب

وأنــت يــا رســتم تكــون نائبــًا عــن أخــي فــي القتــال وال تعلمــوا أحــد أننــا لســنا معكــم وبعــد ثالثــة أيــام نلحقكــم. ثــم 
انتخـــب مائـــة فـــارس مـــن األبطــــال وانحـــاز هـــو وأخـــوه الـــوزير دنــــدان والمائـــة فـــارس وأخـــذوا معهـــم البغــــال 

  والصناديق ألجل حمل المال.
  باح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم الم

 

  وفي الليلة السابعة عشرة بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه لمــا أصــبح الصــباح نــادى الحاجــب بــين العســكر بالرحيــل فرحلــوا وهــم 

  يظنون أن شركان وضوء المكان والوزير دندان معهم ولم يعلموا أنهم ذهبوا إلى الدير.



ان وأخيـه ضـوء المكـان والـوزير دنـدان فـإنهم أقـاموا إلـى هذا ما كان من أمرهم. وأما ما كـان مـن أمـر شـرك 
آخر النهار، وكان الكفار أصحاب ذات الدواهي رحلـوا خفيـة بعـد أن دخلـوا عليهـا وقبلـوا األرض بـين يـديها 
ورجليهــا واســتأذنوها فــي الرحيــل فأذنــت لهــم وأمــرتهم بمــا شــاءت مــن المكــر. فلمــا جــن الظــالم قالــت العجــوز 

صحابه: قوموا معـي إلـى الجبـل وخـذوا معكـم قلـيًال مـن العسـكر فأطاعوهـا وتركوهـا فـي لضوء المكان هو وأ
ســفح الجبــل مــع خمســة فــوارس بــين يــدي ذات الــدواهي وصــار عنــدها قــوة مــن شــدة فرحهــا، وصــار ضــوء 
المكان يقول: سبحان من قوى هذا الزاهد الذي ما رأينـا مثلـه. وكانـت الكاهنـة قـد أرسـلت كتابـًا علـى أجنحـة 

طير إلى ملك القسطيطينية تخبره بما جرى. وقالت في آخر الكتـاب: أريـد أن تنفـذ لـي عشـرة آالف فـارس ال
من شجعان الروم يكون سيرهم فـي سـفح الجبـل خفيـة ألجـل أن ال يـراهم عسـكر اإلسـالم ويـأتون إلـى الـدير 

ومعهمــا الــوزير ويكمنــون فيــه حتــى أحضــر إلــيهم ومعــي ملــك المســلمين وأخــوه فــإني خــدعتهما وجئــت بهمــا 
ومائة فارس ال غير وسوف أسلم إليهم الصلبان التي في الدير وقد عزمت على قتل الراهـب مطروحنـا ألن 
الحيلــة ال تــتم إال بقتلــه فــإن تمــت الحيلــة فــال يصــل مــن المســلمين إلــى بالدهــم ال ديــار وال مــن يــنفخ النــار 

  بية والشكر للمسيح أوًال وآخرًا.ويكون مطروحنا فداء ألهل الملة النصرانية والعصابة الصلي
فلما وصل الكتاب إلى القسطنطينية جاء براج الحمام إلى الملك أفريدون بالورقة فلما قرأها أنفذ مـن الجـيش 
وقته وجهز كـل واحـد بفـرس وهجـين وبغـل وأمـرهم أن يصـلوا إلـى ذلـك الـدير. هـذا مـا كـان مـن أمـر هـؤالء. 

شركان والوزير دندان والعسكر، فإنهم لما وصلوا إلى الدير دخلـوه  وأما ما كان من أمر ضوء المكان وأخيه
فرأوا الراهب مطروحنا قد أقبـل لينظـر حـالهم فقـال الزاهـد: اقتلـوا هـذا اللعـين فضـربوه بالسـيوف وأسـقوه كـأس 
الحتوف، ثم مضت بهم الملعونة إلى موضع النـذور فـأخرجوا منـه التحـف والـذخائر أكثـر ممـا وصـفته لهـم، 

أن جمعوا ذلك وضعوه في الصناديق وحملـوه علـى البغـال وأمـا تماثيـل فإنهـا لـم تحضـر هـي وال أبوهـا وبعد 
خوفًا من المسلمين فأقـام ضـوء المكـان فـي انتظارهـا ذلـك النهـار وثـاني يـوم وثالـث يـوم، فقـال شـركان: واهللا 

  إن قلبي مشغول بعسكر اإلسالم وال أدري ما حالهم.
هذا المال وما أظن أن تماثيل وال غيرها يـأتي إلـى هـذا الـدير بعـد أن جـرى لعسـكر فقال أخوه: إنا قد أخذنا 

الروم ما جرى فينبغي أننا نقنع بما يسره اهللا لنا ونتوجه لعل اهللا يعيننا على فتح القسـطيطينية، ثـم نزلـوا مـن 
إلـى بـاب الشـعب  الجبل فما أمكن ذات الدواهي أن تتعرض لهم خوفًا مـن الـتفطن لخـداعها، ثـم أنهـم سـاروا

وٕاذا بالعجوز قد أكمنت لهم عشرة آالف فارس فلما رأوهم احتاطوا بهم مـن كـل جانـب وأسـرعوا نحـو الرمـاح 
  وجردوا عليهم بيض السفاح ونادى الكفار بكلمة كفرهم وفرقعوا سهام شرهم.

وا: مـن أعلـم هـذه فنظر ضوء المكان وأخوه شـركان والـوزير دنـدان إلـى هـذا الجـيش فـرأوه جيشـًا عظيمـًا وقـال
فقال شركان: يا أخي ما هذا وقت كالم بل هذا وقت الضـرب بالسـيف والرمـي بالسـهام فشـدوا  ؟العساكر بنا

عزمكم وقووا نفوسـكم فـإن هـذا الشـعب مثـل الـدرب لـه بابـان، وحـق سـيد العـرب والعجـم لـوال أن هـذا المكـان 
كــان: لــو علمنــا ألخــذنا معنــا خمســة آالف ضــيق لكنــت أفنيــتهم ولــو كــانوا مائــة ألــف فــارس. فقــال ضــوء الم

فارس فقـال الـوزير دنـدان: لـو كـان معنـا عشـرة آالف فـارس فـي هـذا المكـان ال تفيـدنا شـيئًا ولكـن اهللا يعيننـا 



علــيهم وأنــا أعــرف هــذا الشــعب وضــيقه وأعــرف أن فيهــا مفــاوز كثيــرة ألنــي قــد غــزوت فيــه مــع الملــك عمــر 
ا نقــيم فيــه وفيــه مــاء أبــرد مــن الــثلج فانهضــوا بنــا لنخــرج مــن هــذا النعمــان حــين حاصــرنا القســطنطينية وكنــ

الشــعب قبــل أن يكثــر عليهــا عســاكر الكفــار ويســبقونا إلــى رأس الجبــل فيرمــوا علينــا الحجــارة وال نملــك فــيهم 
  إربًا.

 فأخذوا في اإلسراع من ذلك الشعب فنظر إليهم الزاهد وقال لهـم: مـا هـذا الخـوف وأنـتم قـد بعـتم أنفسـكم هللا 
تعالى في سبيله، واهللا إني مكثت مسجونًا تحت األرض خمسة عشر عامًا ولم أعترض علـى اهللا فيمـا فعـل 
بي، فقاتلوا في سبيل اهللا فمن قتل منكم فالجنة مأواه ومن قتل فـإلى الشـرف مسـعاه. فلمـا سـمعوا مـن الزاهـد 

ل مكـان ولعبـت فـي أعنـاقهم السـيوف هذا الكالم زال عنهم الهم والغم وثبتوا حتى هجـم علـيهم الكفـار مـن كـ
ودارت بينهم كأس الحتوف وقاتل المسلمون فـي طاعـة اهللا أشـد قتـال وأعملـوا فـي أعـدائهم األسـنة والنصـال 
وصــار ضــوء المكــان يضــرب الرجــال ويجنــدل األبطــال ويرمــي رؤوســهم خمســة خمســة وعشــرة عشــرة حتــى 

ذلك إذ نظــر الملعونـة وهـي تشـير بالسـيف إلــيهم أفنـى مـنهم عـددًا ال يحصـى ورجــاًال يستقصـى فبينمـا هـو كـ
وتقويهم جانب وكل ما خاف يهرب إليها وصارت تومئ إليهم بقتل شركان فيميلون إلى قتله فرقـة بعـد فرقـة 
وكــل فرقــة حملــت عليــه يحمــل عليهــا ويهزمهــا وتــأتي بعــدها فرقــة أخــرى حاملــة عليهــا فيردهــا بالســيف علــى 

كة العابد وقال في نفسه: إن هـذا العابـد قـد نظـر إليـه بعـين عنايتـه وقـوى أعقابها، فظن أن نصره عليهم ببر 
عزمــي علــى الكفــار بخــالص نيتــه فــأراهم يخــافونني وال يســتطيعون اإلقــدام علــي بــل كلمــا حملــوا علــي يولــون 

ذلـك األدبار ويركنون إلى الفرار ثـم قـاتلوا بقيـة يـومهم إلـى آخـر النهـار ولمـا أقبـل الليـل نزلـوا فـي مغـارة مـن 
الشعب من كثـرة مـا حصـل لهـم مـن الوبـال ورمـي الحجـارة وقتـل مـنهم فـي ذلـك اليـوم خمسـة وأربعـون رجـًال 
ولما اجتمعوا مع بعضهم فتشوا على ذلك الزاهد فلم يروا له أثر فعظم عليهم ذلك وقالوا: لعله استشهد فقـال 

الرحمانيـــة فبينمـــا هـــم فـــي الكـــالم وٕاذا  شـــركان: أنـــا رأيتـــه يقـــوي الفرســـان باإلشـــارة الربانيـــة ويعيـــدهم باآليـــات
بالملعونــة ذات الــدواهي قــد أقبلــت وفــي يــدها رأس البطريــق الكبيــر الــرئيس علــى العشــرين ألفــًا وكــان جبــارًا 
عنيدًا وشيطانًا مريدًا وقد قتله رجل مـن األتـراك بسـهم فعجـل اهللا بروحـه إلـى النـار فلمـا رأى الكفـار مـا فعـل 

  ا بكليتهم عليه وأوصلوا األذية إليه وقطعوه بالسيوف فعجل اهللا به إلى الجنة.ذلك المسلم بصاحبهم مالو 
ثــم إن الملعونــة قطعــت رأس ذلــك البطريــق وأتــت بــه وألقتــه بــين يــدي شــركان والملــك ضــوء المكــان والــوزير 

لزاهــد دنــدان، فلمــا رآهــا شــركان وثــب قائمــًا علــى قدميــه وقــال: الحمــد هللا علــى رؤيتــك أيهــا العابــد المجاهــد ا
فقالت: ولدي إنـي قـد طلبـت الشـهادة فـي هـذا اليـوم فصـرت أرمـي روحـي بـين عسـكر الكفـار يهـابونني فلمـا 
انفصلتم أخذتني الغيـرة علـيكم وهجمـت علـى البطريـق الكبيـر رئيسـهم وكـان يعـد بـألف فـارس فضـربته حتـى 

. وأدرك شـهرزاد الصـباح أطحت رأسه عن بدنـه ولـم يقـدر أحـد مـن الكفـار أن يـدنو منـي وأتيـت برأسـه إلـيكم
 فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الثامنة عشرة بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن اللعينة ذات الدوهي قالت: أتيت برأسه إليكم لتقـوى نفوسـكم علـى الجهـاد 

ا علـــى بـــاب وترضـــوا بســـيوفكم رب العبـــاد وأريـــد أن أشـــغلكم فـــي الجهـــاد وأذهـــب إلـــى عســـكركم ولـــو كـــانو 
القسطنطينية وآتيكم من عندهم بعشرين ألف فارس يهلكون هؤالء الكفرة فقـال شـركان: وكيـف تمضـي إلـيهم 

فقالت الملعونة: اهللا يسترني عن أعينهم فال يرونـي ومـن  ؟أيها الزاهد والوادي مسدود بالكفار من كل جانب
  ي اهللا وهو يقاتل عني أعداءه.رآني ال يجسر أن يقبل علي فإني في ذلك الوقت أكون فانيًا ف

فقال شركان: صدقت أيها الزاهد ألني شاهدت ذلك وٕاذا كنـت تقـدر أن تمضـي أول الليـل يكـون أجـود لنـا،  
فقال: أنـا أمضـي فـي هـذه السـاعة وٕان كنـت تريـد أن تجـيء معـي وال يـراك أحـد فقـم وٕان كـان أخـوك يـذهب 

اثنين فقال شركان: أما أنا فال أترك أصحابي ولكـن إذا معنا أخذناه دون غيره فإن ظل الولي ال يستر غير 
كــان أخــي يرضــى بــذلك فــال بــأس حيــث ذهــب معــك وخلــص مــن هــذا الضــيق فإنــه هــو حصــن المســلمين 
وســيف رب العــالمين وٕان شــاء فليأخــذ معــه الــوزير دنــدان أو مــن يختــار. ثــم يرســل إلينــا عشــرة آالف فــارس 

ذا الحــال ثــم أن العجــوز قالــت: أمهلــوني حتــى أذهــب قــبلكم وأنظــر إعانــة علــى هــؤالء اللئــام. واتفقــوا علــى هــ
حـــال الكفـــرة هـــل هـــم نيـــام أو يقظـــون فقـــالوا: مـــا نخـــرج إال معـــك ومســـلم أمرنـــا هللا فقالـــت: إذا طـــاوعتكم ال 
تلومـــوني ولومـــوا أنفســـكم فـــالرأي عنـــدي أن تمهلـــوني حتـــى أكتشـــف خبـــرهم فقـــام شـــركان وحـــدث أخـــاه بعـــد 

الزاهد صاحب كرامات ما قتل هذا البطريق الجبار وفي هذا القدر كفاية في كرامـة  خروجهما وقال: إن هذا
هــذا الزاهــد وقــد انكســرت شــوكة الكفــار بقتــل هــذا البطريــق ألنــه كــان جبــارًا عنيــدًا وشــيطانًا مريــدًا فبينمــا هــم 

علـــى الكفـــرة يتحـــدثون فـــي كرامـــات الزاهـــد، وٕاذا باللعينـــة ذات الـــدواهي قـــد دخلـــت علـــيهم ووعـــدتهم بالنصـــر 
 ؟فشكروا الزاهد على ذلك ولم يعلموا أن هذا حيلـة وخـداع، ثـم قالـت اللعينـة: أيـن ملـك الزمـان ضـوء المكـان

فأجابها بالتلبية فقالت له: خذ معك وزيرك وسـر خلفـي حتـى نـذهب إلـى القسـطنطينية وكانـت ذات الـدواهي 
ح وقـالوا: مـا يجبـر خاطرنـا إال قتـل ملكهـم فـي قد أعلمت الكفار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بـذلك غايـة الفـر 

نظيــر قتــل البطريــق ألنــه لــم يكــن عنــدنا أفــرس منــه وقــالوا لعجــوز الــنحس ذات الــدواهي حــين أخبــرتهم بأنهــا 
  تذهب إليهم بملك المسلمين إذا أتيت به نأخذه إلى الملك أفريدون.

ر دنــدان وهــي ســابقة عليهمــا وتقــول ثــم إن العجــوز ذات الــدواهي توجهــت وتوجــه معهــا ضــوء المكــان والــوزي
لهما: سيروا علـى بركـة اهللا تعـالى فأجاباهـا إلـى قولهـا ونفـذ فيهمـا سـهم القضـاء والقـدر ولـم تـزل سـائرة بهمـا 
حتى توسـطت بهمـا بـين عسـكر الـروم وصـلوا إلـى الشـعب المـذكورة الضـيق وعسـاكر الكفـار ينظـرون إلـيهم 

هم بــذلك فلمــا نظــر ضــوء المكــان والــوزير دنــدان إلــى عســاكر وال يتعرضــون لهــم بســوء ألن الملعونــة أوصــت
الكفار وعرفوا أن الكفار عاينوهم ولم يتعرضوا لهم قال الوزير دندان إلي: واهللا إن هذه كرامة مـن الزاهـد وال 
شك أنه مـن الخـواص فقـال ضـوء المكـان: واهللا مـا أظـن الكفـار إال عميانـًا ألننـا نـراهم وهـم ال يروننـا فبينمـا 

فـــي الثنـــاء علـــى الزاهـــد وتعـــداد كراماتـــه وزهـــده وعبادتـــه وٕاذا بالكفـــار قـــد هجمـــوا عليهمـــا واحتـــاطوا بهمـــا  هـــم
فقــال الــوزير دنــدان: أمــا تــرون هــذا الرجــل  ؟وقبضــوا عليهمــا وقــالوا: هــل معكمــا أحــد غيركمــا فنقــبض عليــه



والمطران إننا لم نر أحدًا غيركمـا فقال لهم الكفار: وحق المسيح والرهبان والجاثليق  ؟اآلخر الذي بين أيدينا
فقــال ضــوء المكــان: واهللا إن الــذي حــل بنــا عقوبــة لنــا مــن اهللا تعــالى. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن 

  الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد المئة 
حرسهما فـي المبيـت، قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار وضعوا القيود في أرجلهما ووكلوا بهما من ي

فصارا يتأسفان ويقوالن لبعضهما: إن االعتراض على الصالحين يؤدي إلـى أكثـر مـن ذلـك وجزاؤنـا مـا حـل 
  بنا من الضيق الذي نحن فيه. هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوزير دندان.

صـالة الصـبح ثـم  وأما ما كان من أمر الملـك شـركان فإنـه بـات تلـك الليلـة فلمـا أصـبح الصـباح قـام وصـلى
نهض هو ومن معه من العساكر وتأهبوا إلى قتال الكفار وقوى قلوبهم شركان ووعدهم بكل خيـر ثـم سـاروا 
إلى أن وصلوا إلى الكفار فلما رآهم الكفار مـن بعيـد قـالوا لهـم: يـا مسـلمين إنـا أسـرنا سـلطانكم ووزيـره الـذي 

ن آخــركم وٕاذا ســلمتم لنــا أنفســكم فإننــا نــروح بكــم إلــى بــه انتظــام أمــركم وٕان لــم ترجعــوا عــن قتالنــا قتلنــاكم عــ
ملكنا فيصالحكم على أن تخرجوا من بالدنا وتذهبوا إلـى بالدكـم وال تضـرونا بشـيء وال نضـركم بشـيء فـإن 

  طاب خاطركم كان الحظ لكم وٕان أبيتم فما يكون إال قتلكم وقد عرفناكم وهذا آخر كالمنا.
أخيه والوزير دندان عظم عليه وبكـى وضـعفت قوتـه وأيقـن بـالهالك  فلما سمع شركان كالمهم وتحقق أسر 

ومـا  ؟هل حصل منهما إساءة أدب في حق الزاهد واعتراض عليه ؟وقال في نفسه: يا ترى ما سبب أسرهما
ثـــم نهضـــوا إلـــى قتـــال الكفـــار فقتلـــوا مـــنهم خلقـــًا كثيـــرًا وتبـــين فـــي ذلـــك اليـــوم الشـــجاع مـــن الجبـــان  ؟شـــأنهما

والسنان وتهافتت عليهم الكفار تهافت الذباب على الشراب من كل مكان ومـا زال شـركان واختضب السيف 
ومن معـه يقـاتلون قتـال مـن ال يخـاف المـوت وال يعتريـه فـي طلـب الفرصـة قـوت حتـى سـال الـوادي بالـدماء 

  وامتألت األرض بالقتلى.
لمسلمون إلـى تلـك المغـارة ولـم يبـق فلما أقبل الليل تفرقت الجيوش وكل من الفريقين ذهب إلى مكانه وعاد ا

مــنهم إال القليـــل ولـــم يكــن مـــنهم إال علـــى اهللا واهللا عليــه كـــل تعويـــل وقــد قتـــل مـــنهم فــي هـــذا النهـــار خمســـة 
وثالثون فارسًا من األمراء واألعيان وٕان مـن قتـل بسـيفهم مـن الكفـار آالف مـن الرجـال والركبـان فلمـا عـاين 

فقـال لـه أصـحابه: ال يكـون إال مـا يريـده اهللا  ؟حابه: كيـف العمـلشركان ذلـك ضـاق عليـه األمـر وقـال ألصـ
تعالى فلما كان ثاني يوم قال شركان لبقية العسكر: إن خرجتم للقتال ما بقـي مـنكم أحـد ألنـه لـم يبـق عنـدنا 
إال قليل مـن المـاء والـزاد والـرأي الـذي عنـدي فيـه الرشـاد أن تجـردوا سـيوفكم وتخرجـوا وتقفـوا علـى بـاب تلـك 

مغارة ألجل أن تدفعوا عن أنفسكم كل من يدخل عليكم فلعل الزاهد أن يكون وصل إلى عسـكر المسـلمين ال
ويأتينا بعشرة آالف فارس فيعينون على قتال الكفرة ولعل الكفار لم ينظروه هو ومن معه فقال له أصـحابه: 

  إن هذا الرأي هو الصواب وما في سداده ارتياب.



باب المغارة ووقفوا في طرفيه وكل مـن أراد أن يـدخل علـيهم مـن الكفـار يقتلـوه  ثم إن العسكر خرجوا وملكوا
  وصاروا يدفعون الكفار عن الباب وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذهب النهار وأقبل الليل باالعتكار.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة العشرين بعد المئة 
ا الملك السعيد أنـه عنـدما أقبـل الليـل لـم يبـق عنـد الملـك شـركان إال خمسـة وعشـرون رجـًال قالت: بلغني أيه

ــا قــد تعبنــا مــن قتــال المســلمين فقــال بعضــهم  ال غيــر فقــال الكفــار لبعضــهم: متــى تنقضــي هــذه األيــام فإنن
علـيهم  لبعض: قومـوا نهجـم علـيهم فإنـه لـم يبـق مـنهم إال خمسـة وعشـرون رجـًال فـإن لـم نقـدر علـيهم نضـرم

النار فإن انقادوا وسلموا أنفسهم إلينا أخذناهم أسرى وٕان أبوا تركناهم حطبًا للنـار حتـى يصـيروا عبـرة ألولـي 
األبصار فال رحم المسيح أباهم وال جعل مستقر النصارى مثواهم، ثم إنهم حطوا الحطب على بـاب المغـارة 

هـم كـذلك وٕاذا بـالبطريق الـرئيس علـيهم التفـت إلـى وأضرموا فيه النار فأيقن شركان ومن معه بالبوار فبينمـا 
المشــير بقــتلهم وقــال لــه: ال يكــون قــتلهم إال عنــد الملــك أفريــدون ألجــل أن يشــفي غليلــه فينبغــي أن نبقــيهم 
عندنا أسارى وفي غد نسافر إلى القسطنطينية ونسـلمهم إلـى الملـك أفريـدون فيفعـل بهـم مـا يريـد فقـالوا: هـذا 

  هو الرأي الصواب.
أمروا بتكتيفهم وجعلوا عليهم حرسًا فلما جن الظالم اشتغل الكفار باللهو والطعـام ودعـوا بالشـراب فشـربوا  ثم

حتى انقلب كل منهم على قفاه وكان شركان وضوء المكان مقيدين وكذلك من معهم من ألبطـال فعنـد ذلـك 
هللا ال أدري وقــد صــرنا فقــال ضــوء المكــان: وا ؟نظــر شــركان إلــى أخيــه، وقــال لــه: يــا أخــي كيــف الخــالص

كالطير في األقفاص فاغتاظ شركان وتنهد من شدة غيظـه فـانقطع الكتـاف فلمـا خلـص مـن الوثـاق قـام إلـى 
رئــيس الحــراس وأخــذ مفــاتيح القيــود مــن جيبــه وفــك ضــوء المكــان وفــك الــوزير دنــدان وفــك بقيــة العســكر ثــم 

أن أقتــل مــن الحــراس ثالثــة ونأخــذ ثيـــابهم التفــت إلــى أخيــه ضــوء المكــان والــوزير دنــدان وقـــال: إنــي أريــد 
  ونلبسها نحن الثالثة حتى نصير في زي الروم، ونصير بينهم حتى ال يعرفوا أحدًا منا.

ثــم نتوجــه إلــى عســكرنا، فقــال ضــوء المكــان: إن هــذا الــرأي غيــر صــواب ألننــا إذا قتلنــاهم نخــاف أن يســمع 
لســديد أن نســير إلــى خــارج الشــعب فأجــابوه إلــى ذلــك فلمــا أحــد شــخيرهم فتنتبــه إلينــا الكفــار فيقتلوننــا والــرأي ا

صــاروا بعيــدًا عــن الشــعب بقليــل رأوا خــيًال مربوطــة وأصــحابها نــائمون فقــال شــركان ألخيــه: ينبغــي أن يأخــذ 
كل واحد منا جوادًا مـن هـذه الخيـول وكـانوا خمسـة وعشـرين رجـًال فأخـذوا خمسـة وعشـرين جـوادًا، وقـد ألقـى 

  فار لحكمة يعلمها اهللا.اهللا النوم على الك
ثــم إن شــركان جعــل يخــتلس مــن الكفــار الســالح مــن الســيوف والرمــاح، حتــى اكتفــوا ثــم ركبــوا الخيــل التــي  

أخــذوها وســاروا، وكــان فــي ظــن الكفــار أنــه ال يقــدر أحــد علــى فكــاك ضــوء المكــان وأخيــه ومــن معهمــا مــن 
األسـر وصـاروا فـي أمـن مـن الكفـار التفـت  العساكر وأنهم ال يقدرون على الهروب فلمـا خلصـوا جميعـًا مـن

قـال: أريـد  ؟إليهم شركان وقال لهم: ال تخافوا حيث سترنا اهللا ولكن عندي رأي ولعله صواب فقالوا: وما هو



أن تطلعــوا فريــق الجبــل وتكبــروا كلكــم تكبيــرة واحــدة وتقولــوا: لقــد جــاءتكم العســاكر اإلســالمية، ونصــيح كلنــا 
كبـر فيفتـرق الجمـع مـن ذلـك وال يجـدون لهـم فـي هـذا الوقـت حيلـة فـإنهم يسـكنون صيحة واحدة ونقول: اهللا أ

ويظنون أن عسكر المسلمين أحاطوهم من كل جانب. واختلطوا بهم فيقعون ضربًا بالسيف في بعضهم من 
دهشة السـكر والنـوم فـنقطعهم بسـيوفهم ويـدور السـيف فـيهم إلـى الصـباح فقـال ضـوء المكـان: إن هـذا الـرأي 

اب علينا أن نسير إلى عسكرنا وال ننطق بكلمة ألننا إن كبرنا تنبهوا لنا ولحقونا فلم يسلم منـا أحـد غير صو 
فقال شركان: واهللا لو انتبهوا لنا ما علينـا بـأس وأشـتهي أن توافقـونني علـى هـذا الـرأي وهـو ال يكـون األخيـر 

الجبــال واألشــجار واألحجــار مــن  فأجــابوه إلــى ذلــك وطلعــوا إلــى فــوق الجبــل وصــاحوا بــالتكبير، فكبــرت معــه
خشــية اهللا تعــالى فســمع الكفــار ذلــك التكبيــر فصــاح الكفــار صــيحة مزعجــة وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت 

  عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الحادية والعشرين بعد المئة 
ا: قــد هجمــت قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه عنــدما صــاح الكفــار علــى بعضــهم ولبســوا الســالح وقــالو 

علينا األعـداء وحـق المسـيح، ثـم قتلـوا مـن بعضـهم مـا ال يعلـم عـدده إال اهللا تعـالى فلمـا كـان الصـباح فتشـوا 
  على األسارى فلم يجدوا لهم أثرًا.

فقال رؤسـاؤهم: إن الـذي فعـل بكـم هـذه الفعـال هـم األسـارى الـذين كـانوا عنـدنا فـدونكم والسـعي خلفهـم حتـى 
  لوبال وال يحصل لكم خوف وال انذهال.تلحقوهم فتسقوهم كأس ا

ثــم إنهــم ركبــوا خيــولهم وســعوا خلفهــم فمــا كــان إال لحظــة حتــى لحقــوهم وأحــاطوا بهــم فلمــا رأى ضــوء المكــان 
ذلك ازداد بـه الفـزع وقـال ألخيـه: إن الـذي خفـت مـن حصـوله قـد حصـل ومـا بقـي لنـا حيلـة إال الجهـاد فلـزم 

المكــان مــن أعلــى الجبــل وكبــرت معــه الرجــال وعولــوا علــى شــركان الســكوت عــن المقــال ثــم انحــدر ضــوء 
الجهـــاد وبيـــع أنفســـهم فـــي طاعـــة رب العبـــاد فبينمـــا هـــم كـــذلك وٕاذا باصـــوات يصـــيحون بالتهليـــل والتكبيـــر 
والصـالة علـى البشــير النـذير فـالتفتوا إلــى جهـة الصـوت فــرأوا جيـوش المسـلمين وعســاكر الموحـدين مقبلــين، 

حمــل شــركان علــى الكــافرين وهلــل وكبــر هــو ومــن معــه مــن الموحــدين فارتجــت فلمــا رأوهــم قويــت قلــوبهم، و 
األرض كــالزلزال وتفرقــت عســاكر الكفــار فــي عــرض الجبــال فتبعــتهم المســلمين بالضــرب والطعــان وأطــاحوا 
منهم الرؤوس عن األبدان ولم يزل ضوء المكان هو ومن معه مـن المسـلمين يضـربون فـي أعنـاق الكـافرين 

  هار وأقبل الليل باالعتكار.إلى أن ولى الن
ثم انحاز المسلمون إلـى بعضـهم وبـاتوا مستبشـرين طـول لـيلهم، فلمـا أصـبح الصـباح وأشـرق بنـوره والح رأوا 
بهرام مقدم الديلم ورستم مقدم األتراك، ومعهما عشرين ألف فارس مقبلين عليهم كالليوث العوابس، فلما رأوا 

وقبلــوا األرض بــين يديــه فقــال لهــم ضــوء المكــان: أبشــروا بنصــر  ضــوء المكــان ترجــل الفرســان وســلموا عليــه
  المسلمين وهالك الكافرين.



ثم هنوا بعضهم بالسـالمة وعظـيم األجـر فـي القيامـة وكـان السـبب فـي مجيـئهم إلـى هـذا المكـان أن األميـر  
ورة حتــى بهــرام واألميــر رســتم والحاجــب الكبيــر لمــا ســاروا بجيــوش المســلمين والرايــات علــى رؤوســهم منشــ

وصلوا إلى القسطنطينية رأوا الكفار قد طلعوا على األسوار وملكوا األبراج والقالع واسـتعدوا فـي كـل حصـن 
مناع حين علمـوا بقـدوم العسـاكر اإلسـالمية واألعـالم المحمديـة وقـد سـمعوا قعقعـة السـالح وضـجة الصـياح 

ا هـم كـالجراد المنتشـر والسـحاب المنهمـر ونظروا فرأوا المسلمين وسمعوا حوافر خيولهم من تحت الغبار فـإذ
وســمعوا أصــوات المســلمين بــتالوة القــرآن وتســبيح الــرحمن وكــان الســبب فــي أعــالم الكفــار بــذلك مــا دبرتــه 
العجــوز ذات الــدواهي مــن زورهــا وعهرهــا وبهتانهــا ومكرهــا حتــى قربــت العســاكر كــالبحر الزاخــر مــن كثــرة 

أمير الترك ألمير الديلم: يا أمير إننا بقينا على خطر منا ألعـداء  الرجال والفرسان والنساء والصبيان، فقال
الــذين فــوق األســوار فــانظر إلــى تلــك األبــراج وٕالــى هــذا العــالم الــذي كــالبحر العجــاج المــتالطم بــاألمواج إن 
ــا علــى خطــر مــن األعــداء الــذين ال  هــؤالء الكفــار قــدرنا مائــة مــرة وال نــأمن مــن جاســوس شــر فيخبــرهم أنن

ددهم وال ينقطع مددهم خصوصًا مع عيبة الملك ضـوء المكـان وأخيـه والـوزير األجـل دنـدان فعنـد يحصى ع
ذلك يطمعـون فينـا لغيبـتهم عنـا فيمحقوننـا بالسـيف عـن آخرنـا وال ينجـو منـا نـاج ومـن الـرأي أن نأخـذ عشـرة 

ـــا فـــي طلـــب  ـــا ومـــرج ملوخن ـــدير مطروحن ـــا آالف فـــارس مـــن المواصـــلة واألتـــراك ونـــذهب بهـــم إلـــى ال إخوانن
وأصــحابنا فــإن أطعتمــوني فــال لــوم علــي وٕاذا تــوجهتم ينبغــي أن ترجعــوا إلينــا مســرعين فــإن مــن الحــزم ســوء 
الظــن فعنــدما قبــل األميــر المــذكور كالمــه وانتخــب عشــرين ألــف فــارس وســاروا يقطعــون الطرقــات طــالبين 

  المرج المذكور والدير المشهور. هذا ما كان سبب مجيئهم.
أمـر العجـوز ذات الـدواهي فإنهـا لمـا أوقعـت السـلطان ضـوء المكـان وأخـاه شـركان والـوزير وأما ما كان مـن 

دندان في أيدي الكفار أخذت تلك العاهرة جوادًا وركبته وقالت للكفار: إني أريـد أن ألحـق عسـكر المسـلمين 
ي تشــتت وأتحيــل علــى هالكهــم ألنهــم فــي القســطنطينية فــأعلمهم أن أصــحابهم هلكــوا فــإذا ســمعوا ذلــك منــ

  شملهم وانصرم حبلهم وتفرق جمعهم.
ثم أدخـل أنـا إلـى الملـك أفريـدون ملـك القسـطنطينية وولـدي الملـك حـردوب ملـك الـروم وأخبرهمـا بهـذا الخبـر 

  فيخرجان بعساكر إلى المسلمين ويهلكونهم وال يتركون أحدًا منهم.
ح عسـكر بهـرام ورسـتم فـدخلت ثم سارت لقطع األرض على ذلك الجـواد طـول الليـل فلمـا أصـبح الصـباح ال

بعض الغابات وأخفت جوادها هناك، ثم خرجت وتمشت قليًال وهي تقول في نفسها: لعل عساكر المسـلمين 
قــد رجعــوا منهــزمين مــن حــرب القســطنطينية، فلمــا قربــت مــنهم نظــرت إلــيهم وتحققــت أعالمهــم فرأتهــا غيــر 

  كهم وأصحابهم.منكسة فعلمت أنهم أتوا غير منهزمين وال خائفين على مل
فلمــا عاينــت ذلــك أســرعت نحــوهم بــالجري الشــديد مثــل الشــيطان المريــد إلــى أن وصــلت إلــيهم وقالــت لهــم: 
العجــل العجــل يــا جنــد الــرحمن إلــى جهــاد حــزب الشــيطان فلمــا رآهــا بهــرام أقبــل عليهــا وترجــل وقبــل األرض 

ء الحـال وشـديد األهـوال فـإن أصـحابنا فقالـت: ال تسـأل عـن سـو  ؟بين يديها وقال لها: يـا ولـي اهللا مـا وراءك



لما أخذوا المال من دير مطروحنـا أرادوا أن يتوجهـوا إلـى القسـطنطينية فعنـد ذلـك خـرج علـيهم عسـكر جـرار 
  ذو بأس من الكفار.

ثم إن الملعونة أعادت عليهم أرجافًا وجًال وقالت: إن أكثرهم هلك ولم يبق إال خمسة وعشـرون رجـًال فقـال  
فقــال: فــي ليلتــي هــذه فقــال بهــرام: ســبحان الــذي طــوى لــك األرض البعيــدة  ؟الزاهــد متــى فــارقتهمبهــرام: أيهــا 

وأنت ماشي على قدميك متكئًا على جريدة لكنك مـن األوليـاء الطيـارة المهمـين وحـي اإلشـارة ثـم ركـب علـى 
إال بـاهللا العلـي ظهر جواده وهو مدهوش وحيران بما سمعه من ذات اإلفك والبهتان، وقال: ال حـول وال قـوة 

العظيم لقد ضاع تعبنا وضاقت صدرونا وأسر سـلطاننا ومـن معـه ثـم جعلـوا يقطعـون األرض طـوًال وعرضـًا 
ليًال ونهارًا، فلما كان وقت السحر أقبلوا على رأس الشعب فرأوا ضوء المكان وأخاه شركان يناديان بالتهليـل 

هــو وأصــحابه أحــاطوا بالكفــار إحاطــة الســيل بالقفــار والتكبيــر والصــالة والســالم علــى البشــير النــذير، فحمــل 
وصاحوا عليهم صياحًا ضجت منه األبطال وتصـدعت منـه الجبـال فلمـا أصـبح الصـباح وأشـرق بنـوره والح 
لهــم مــن ضــوء المكــان طيبــه ونشــره وتعــارفوا ببعضــهم كمــا تقــدم ذكــره فقبلــوا األرض بــين يــدي ضــوء المكــان 

  م في المغارة فتعجبوا من ذلك.وأخيه شركان وأخبروهم بما جرى له
ثم قالوا لبعضهم: أسرعوا بنا إلى القسـطنطينية ألننـا تركنـا أصـحابنا هنـاك وقلوبنـا عنـدهم فعنـد ذلـك أسـرعوا 
فـــي المســـير وتوكلـــوا علـــى اللطيـــف الخبيـــر وكـــان ضـــوء المكـــان يقـــوي المســـلمين علـــى الثبـــات وينشـــد هـــذه 

 األبيات: 

  فما زلت لي بالعون يا رب في أمري  لك الحمد مستوجب الحمد والشـكـر

 كفيًال وقد قدرت يا ربنـا نـصـري  ربيت غريبًا في البالد وكـنـت لـي

 وقلدتني سيف الشجاعة والـنـصـر  وأعطيتني ماًال ومـلـكـًا ونـعـمة

 وجدت لي من فيض وجودك بالغمر  وخولتني ظل المليك معـمـرًا وقـد

 وقد رجعوا بالضـرب فـي خـور  ولةبفضلك قد صلنا على الـروم صـ

 وعدت عليهم عودة الضيغم الغـمـر  وأظهرت أني قد هـزمـت هـزيمة

 نشاوى بكأس الموت ال قهوة الحمـر  تركتهم في القاع صرعى كـأنـهـم

 وصار لنا السلطان في البر والبحـر  وصارت بأيدينا المراكـب كـلـهـا

 كرامته شاعت لذي البدو والحضـر  ذيوجاء إلينا الزاهـد الـعـابـد الـ

 شاع عند الناس ما كان مـن أمـري  أتينا ألخذ الثأر من كل كـافـر وقـد

 نهـر لهم غرف في الخلد تعلو على  وقد قتلوا منا رجـاًال فـأصـبـحـوا

مجــدين فلمــا فــرغ ضــوء المكــان مــن شــعره هنــأه أخــوه شــركان بالســالمة وشــكره علــى أفعالــه، ثــم إنهــم توجهــوا 
  المسير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  
  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد المئة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن شــركان هنــأ أخــاه ضــوء المكــان بالســالمة وشــكره علــى أفعالــه ثــم إنهــم 
مـن أمـر العجـوز ذات الـدواهي توجهوا مجدين المسير طالبين عساكر هذا مـا كـان مـن أمـرهم وأمـا مـا كـان 

فإنهــا لمــا القــت عســكر بهــرام ورســتم عــادت إلــى الغابــة وأخــذت جوادهــا وركبتــه وأســرعت فــي ســيرها حتــى 
أشــرفت علــى عســكر المســلمين والمحاصــرين للقســطنطينية، ثــم غنهــا نزلــت وأخــذت جوادهــا وأتــت بــه إلــى 

ليهـا باإليمـاء وقـال: مرحبـًا بالعابـد الزاهـد، ثـم السرداق الذي فيه الحاجب فلمـا رآهـا نهـض لهـا قائمـًا وأشـار إ
سألها عما جرى فأخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف وقالت له: إني أخاف على األميـر رسـتم واألميـر 
بهــرام ألنــي قــد القيتهمــا مــع عســكرهما فــي الطريــق وأرســلتهما إلــى الملــك ومــن معــه وكانــا فــي عشــرين ألــف 

وٕاني أردت في هـذه السـاعة أن ترسـل جملـة مـن عسـكرك حتـى يلحقـوهم بسـرعة، فارس، والكفار أكثر منهم 
  لئال يهلكوا عن آخرهم وقالت لهم: العجل العجل.

فلما سمع الحاجب والمسـلمون منهـا ذلـك الكـالم انحلـت عـزائمهم وبكـوا وقالـت لهـم ذات الـدواهي: اسـتعينوا  
ألمـة المحمديـة فالجنـة ذات العصـور أعـدها لمـن باهللا واصبروا على هذه الرزية فلكـم أسـوة بمـن سـلف مـن ا

يمــوت شــهيدًا، وال بــد مــن المــوت لكــل أحــد ولكنــه فــي الجهــاد أحمــد، فلمــا ســمع الحاجــب كــالم اللعينــة ذات 
الدواهي دعا بأخي األمير بهرام وكان فارسًا يقال له تركاش وانتخب لـه عشـرة آالف فـارس أبطـال عـوابس، 

وم وطــول الليــل حتــى قــرب مــن المســلمين فلمــا أصــبح الصــباح رأى شــركان وأمــره بالســير فســار فــي ذلــك اليــ
ذلك الغبار فخـاف علـى المسـلمين فهـذا هـو النصـر المبـين وٕامـا أن يكونـوا مـن عسـكر الكفـار فـال اعتـراض 

  على األقدار.
ن ثــم إنــه أتــى إلــى أخيــه ضــوء المكــان، وقــال لــه: ال تخــف أبــدًا فــإني أفــديك بروحــي مــن الــردا فــإن هــؤالء مــ

عسكر اإلسالم فهذا مزيد األنعام وٕان كان هؤالء أعداءنا فال بد من قتالهم لكن أشتهي أن أقابل العابـد قبـل 
موتي ألسأله أن يدعو إلى أن ال أموت إال شهيدًا فبينما هم كذلك وٕاذا بالرايات قد الحت مكتوبـًا عليهـا: ال 

  إله إال اهللا محمد رسول اهللا.
قــالوا: بعافيــة وســالمة ومــا أتينــا إال خوفــًا علــيكم، ثــم ترجــل رئــيس  ؟لمينفصــاح شــركان: كيــف حــال المســ

 ؟العسكر عن جواده وقبل األرض بين يديه وقال: يا موالنا كيف السلطان والوزير دندان ورستم وأخي بهـرام
ى قـال: الزاهـد قـد ذكـر أنـه أتـ ؟فقـال: بخيـر ثـم قـال لـه: ومـن الـذي أخبـركم بخبرنـا ؟أما هـم الجميـع سـالمون

أخـــي بهـــرام ورســـتم وأرســـلهما إلـــيكم وقـــال لنـــا: إن الكفـــار قـــد أحـــاطوا بهـــم وهـــم كثيـــرون ومـــا أرى األمـــر إال 
فقالوا له: كان سائرًا علـى قدميـه وقطـع  ؟بخالف ذلك وأنتم منصورون فقال لهم: وكيف وصول الزاهد إليكم

قـالوا لـه: تركنـاه  ؟لـي اهللا، وأيـن هـوفي يوم وليلة مسيرة عشرة أيام للفارس المجد فقال شركان: ال شك أنه و 
عند عسكرنا أهل اإليمان يحرضهم علـى قتـال أهـل الكفـر والطغيـان ففـرح شـركان بـذلك وحمـد اهللا سـالمتهم 

  وسالمة الزاهد، وترحموا على من قتل منهم وقالوا: كان ذلك في الكتاب المسطور.



ر حتـى سـد األقطـار وأظلـم منـه النهـار فنظـر ثم ساروا مجدين في سيرهم فبينما هم كـذلك وٕاذا بغبـار قـد سـا
إليــه شــركان، وقــال: إنــي أخــاف أن يكــون الكفــار قــد كســروا عســكر اإلســالم ألن هــذا الغبــار ســد المشــرقين 
ومأل الخافقين ثـم الح مـن تحـت ذلـك عمـود مـن الظـالم أشـد سـوادًا مـن حالـك األيـام ومـا زالـت تقـرب مـنهم 

يامة فتسارعت إليها الخيل والرجال لينظروا ما سبب سوء هذا الحال تلك الدعامة وهي أشد من هول يوم الق
فــرأوه الزاهــد المشــار إليــه فــازدحموا علــى تقبيــل يديــه وهــو ينــادي: يــا أمــة خيــر األنــام ومصــباح الظــالم إن 
الكفار غدروا بالمسلمين فأدركوا عسـاكر الموحـدين وأنقـذوهم مـن أيـدي الكفـرة اللئـام فـإنهم هجمـوا علـيهم فـي 

لخيام ونزل بهم العذاب المهين وكانوا في مكانهم آمنين، فلما سمع شركان ذلـك الكـالم طـار قلبـه مـن شـدة ا
  الخفقان وترجل عن جواده وهو حيران.

ثم قبل يد الزاهد ورجليه وكذلك أخوه ضوء المكان وبقية العسكر من الرجال والركبان إال الوزير دنـدان فإنـه 
 إن قلبــي نــافر مــن هــذا الزاهــد ألنــي مــا عرفــت للمتنطعــين فــي الــدين غيــر لــم يترجــل عــن جــواده وقــال: واهللا

المفاســد فــاتركوه وأدركــوا أصــحابكم المســلمين فــإن هــذا مــن المطــرودين عــن بــاب رحمــة رب العــالمين، فكــم 
غــزوت مــع الملــك عمــر النعمــان ودســت أراضــي هــذا المكــان فقــال لــه شــركان: دع هــذا الظــن الفاســد أمــا 

العابد وهـو يحـرض المـؤمنين علـى القتـال وال يبـالي بالسـيوف والنبـال فـال تغتابـه ألن الغيبـة نظرت إلى هذا 
مذمومة ولحوم الصالحين مسمومة وانظر إلى تحريضه لنا على قتال أعـدائنا، ولـوال أن اهللا تعـالى يحبـه مـا 

بغلـة نوبيـة إلـى الزاهـد  طوى له العبد بعد أن أوقعه سابقًا فـي العـذاب الشـديد، ثـم إن شـركان أمـر أن يقـدموا
ليركبهــا وقــال لــه: اركــب أيهــا الزاهــد الناســك العابــد فلــم يقبــل ذلــك وامتنــع عــن الركــوب وأظهــر الزهــد لينــال 

 المطلوب، وما دروا أن هذا الزاهد الطاهر هو الذي قال في مثله الشاعر: 

  لما قضي األمر ال صلى وال صاما  صلى وصام ألمر كان يطـلـبـه

الزاهد ما زال ماشيًا بين الخيل والرجال كأنه الثعلـب المحتـال رافعـًا صـوته بـتالوة القـرآن وتسـبيح  ثم إن ذلك
الرحمن وما زالوا سائرين حتى أشرفوا على عسكر اإلسـالم فوجـدهم شـركان فـي حالـة االنكسـار وحاجـب قـد 

  أشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين األبرار والفجار.
 الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد  

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السبب في خذل المسلمين أن اللعينة ذات الـدواهي عـدوة الـدين لمـا رأت 
بهرام ورستم قد سارا بعسكرهما نحو شـركاء وأخيـه ضـوء المكـان سـارت هـي نحـو عسـكر المسـلمين وأنقـذت 
األمير تركاش كما تقـدم ذكـره وقصـدها بـذلك أن تفـرق بـين عسـكر المسـلمين ألجـل أن يضـعفوا، ثـم تـركتهم 
وقصـــدت القســـطنطينية ونـــادت بطارقـــة الـــروم بـــأعلى صـــوتها وقالـــت: أدلـــوا حـــبًال ألربـــط فيـــه هـــذا الكتـــاب 

ه ونواهيـه، فــأدلوا لهــا وأوصـلوه إلــى ملككـم أفريــدون ليقـرأه هــو وولـدي ملــك الـروم ويعمــالن بمـا فيــه مـن أوامــر 
ـــدواهي إلـــى الملـــك  حـــبًال فربطـــت فيـــه الكتـــاب وكـــان مضـــمونه: مـــن عنـــد الداهيـــة والطامـــة الكبـــرى ذات ال



أفريدون. أما بعد فإني دبرت لكم حيلة على هالك المسلمين فكونوا مطمئنـين وقـد أسـرتهم وأسـرت سـلطانهم 
كتهم وضــعفت قــوتهم وقــد خــدعت العســكر ووزيــرهم ثــم توجهــت إلــى عســكرهم وأخبــرتهم بــذلك فانكســرت شــو 

المحاصـرين للقســطنطينية حتــى أرسـلت مــنهم اثنــي عشــر ألـف فــارس مــع األميـر تركــاش خــالف المأســورين 
وما بقي منهم إال القليل، فالمراد أنكم تخرجون إليهم بجميـع عسـكركم فـي بقيـة هـذا النهـار وتهجمـون علـيهم 

لـوهم عـن آخـرهم، فـإن المسـيح قـد نظـر إلـيكم والعـذراء تعطـف في خيامهم ولكـنكم ال تخرجـون إال سـواء واقت
  عليكم، وأرجو من المسيح أن ال ينسى فعلي الذي قد فعلته.

فلما وصل كتابها إلى الملـك أفريـدون فـرح فرحـًا شـديدًا وأرسـل فـي الحـال إلـى ملـك الـروم ابـن ذات الـدواهي 
إنــه يغنــي عــن الســيوف وطلعتهــا تنــوب عــن وأحضــره وقــرأ الكتــاب عليــه ففــرح وقــال: انظــر إلــى مكــر أمــي ف

  هول اليوم المخوف، فقال الملك أفريدون: ال أعدم المسيح طلعة أمك وال أخالك من مكرك ولؤمك.
ثـــم أمـــر البطارقـــة أن ينـــادوا بالرحيـــل إلـــى خـــارج المدينـــة وشـــاع الخبـــر فـــي القســـطنطينية وخرجـــت عســـاكر 

داد وأعلنوا بكلمة الكفر واإللحاد وكفروا بـرب العبـاد، فلمـا النصرانية والعصابة الصليبية وجردوا السيوف الح
نظــر الحاجــب إلــى ذلــك قــال: إن ســلطاننا غائــب فربمــا هجمــوا علينــا وأكثــر عســاكرنا قــد توجــه إلــى الملــك 
ضوء المكان واغتاظ الحاجب ونادى: يا عسكر المسلمين وحماة الدين المتـين إن هـربتم هلكـتم وٕان صـبرتم 

الشجاعة صبر ساعة ومـا ضـاق أمـر إال أوجـد اهللا اتسـاعه، بـارك اهللا فـيكم ونظـر إلـيكم  نصرتم فاعلموا أن
  بعين الرحمة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد المئة 

ـــ يكم بعـــين قالـــت بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الحاجـــب قـــال لجـــيش المســـلمين: بـــارك اهللا علـــيكم ونظـــر إل
الرحمـــة، فعنـــد ذلـــك كبـــر المســـلمون وصـــاحت الموحـــدون ودارت رحـــى الحـــرب بـــالطعن والضـــرب وعملـــت 
الصــوارم والرمــاح ومــأل الــدم األوديــة والبطــاح وقسســت القســوس والرهبــان وشــدوا الزنــانير ورفعــوا الصــلبان 

حمن بحـــزب الشـــيطان وأعلــن المســـلمون بــالتكبير للملـــك الــديان وصـــاحوا بــتالوة القـــرآن واصــطدم حـــزب الــر 
وطارت الرؤوس عن األبدان وطافت المالئكة األخيار على أمـة النبـي المختـار ولـم يـزل السـيف يعمـل إلـى 
أن ولــى النهــار وأقبــل الليــل باالعتكــار وقــد أحــاط الكفــار بالمســلمين وحســبوا أن ينجــوا مــن العــذاب المبــين 

ركب الحاجب هو وعسكره ورجا اهللا أن ينصره وطمع المشركون في أهل اإليمان إلى أن طلع الفجر وبان ف
واختلطــت األمــم بــاألمم وقامــت الحــرب علــى ســاق وقــدم وطــارت القمــم وثبــت الشــجاع وتقــدم وولــى الجبــان 
وانهزم وقضى قاضي الموت وحكم حتى تطاوحت األبطال عن السروج وامـتألت بـاألمواج المـروج وتـأخرت 

  اكنها وعزم المسلمون على االنكسار والهزيمة والفرار.المسلمون عن أماكنها وملكت بعض خيامها ومس
فبينمــا هــم كــذلك وٕاذا بقــدوم شــركان بعســاكر المســلمين ورايــات الموحــدين، فلمــا أقبــل علــيهم شــركان حمــل  

على الكفار وتبعه ضوء المكان وحمل بعدهما الـوزير دنـدان وكـذلك أميـر ديلـم بهـرام ورسـتم وأخـوه تركـاش، 
ـــك  ـــإنهم لمـــا رأوا ذل ـــار الغبـــار حتـــى مـــأل األقطـــار واجتمعـــت واجتمـــع ف ـــولهم وغـــاب معقـــولهم وث طـــارت عق



المســلمون األخيــار بأصــحابهم األبــرار واجتمــع شــركان بالحاجــب فشــكره علــى صــبره وهنــأه بتأييــده ونصــره 
ــوا علــى أعــدائهم وأخلصــوا هللا فــي جهــادهم، فلمــا نظــر الكفــار إلــى  وفرحــت المســلمون وقويــت قلــوبهم وحمل

المحمدية وعليها كلمة اإلخالص اإلسالمية وصاحوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الدبور ونـادوا الرايات 
يوحنا ومريم والصليب المسخم وانقبضت أيديهم عن القتال وقد أقبل الملك أفريدون على ملـك الـروم وصـار 

ف وسـطًا واصـطفوا للنـزال أحدهما إلى الميمنـة واآلخـر فـي الميسـرة وعنـدهم فـارس مشـهور يسـمى الويـا فوقـ
  وٕان كانوا في فزع وزلزال ثم صفت المسلمون عساكرهم.

فعنـد ذلـك أقبـل شـركان علــى أخيـه ضـوء المكـان وقــال لـه: يـا ملـك الزمـان ال شــك أنهـم يريـدون البـراز وهــذا 
 غاية مرادنا ولكن أحب أن أقدم من العسكر من له عـزم ثابـت فـإن التـدبير نصـف المعيشـة فقـال السـلطان:

فقـال شـركان: أريـد أن أكـون فـي قلـب عسـكر الكفـار وأن يكـون الـوزير  ؟مـاذا تريـد يـا صـاحب الـرأي السـديد
دندان في الميسرة وأنت في الميمنة واألمير بهرام في الجناح األيمن واألمير رستم في الجناح األيسر وأنـت 

د اهللا اعتمادنا ونحـن كلنـا نفـديك مـن أيها الملك العظيم تكون تحت األعالم والرايات ألنك عمادنا وعليك بع
  كل أمر يؤذيك فشكره ضوء المكان على ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح.

فبينما هم كذلك وٕاذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فلما قرب رأوه راكبًا علـى بغلـة قطـوف تفـر بصـاحبها 
ير وعلــى ظهرهــا شــيخ ملــيح مــن وقــع الســيوف وبردعتهــا مــن أبــيض الحريــر وعليهــا ســجادة مــن شــغل كشــم

الشيبة ظاهر الهيبة عليه مدرعـة مـن الصـوف األبـيض ولـم يـزل يسـرع بهـا ويـنهض حتـى قـرب مـن عسـكر 
المســلمين وقــال: إنــي رســول إلــيكم أجمعــين ومــا علــى الرســول إال الــبالغ فــأعطوني األمــان واإلقالــة حتــى 

  أبلغكم الرسالة.
وال طعـن سـنان، فعنـد ذلـك ترجـل الشـيخ وقلـع الصـليب فقال له شـركان: لـك األمـان فـال تخـش حـرب سـيف 

 ؟من عنقه بين يدي السلطان وخضع لـه خضـوع راجـي اإلحسـان فقـال لـه المسـلمون: مـا معـك مـن األخبـار
فقــال: إنــي رســول مــن عنــد الملــك أفريــدون فــإني نصــحته ليمتنــع عــن تلــف هــذه الصــور والهياكــل الرحمانيــة 

قتصار علـى فارسـين فـي الهيجـاء فأجـابني إلـى ذلـك وهـو يقـول لكـم: وبينت له أن الصواب حقن الدماء واال
إني فديت عسكري بروحي فليفعـل ملـك المسـلمين مثلـي ويفـدي عسـكره بروحـه فـإن قتلنـي فـال يبقـى لعسـكر 

  الكفار ثبات وٕان قتله فال يبقى لعسكر المسلمين ثبات.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  لخامسة والعشرين بعد المئة وفي الليلة ا
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك أفريدون لما قال للمسلمين إن قتل ملك المسـلمين فـال يبقـى 
لعسـكره ثبــات فلمـا ســمع شــركان هـذا الكــالم قــال: يـا راهــب إنـا أجبنــاه إلــى ذلـك فــإن هــذا هـو اإلنصــاف فــال 

عليـه فـإني فـارس المسـلمين غيـر المفـر فـارجع إليـه أيهـا الراهـب يكون منه خالف وها أنا أبرز إليـه وأحمـل 
وقل له أن البراز في غد ألننا أتينا من سـفرنا علـى تعـب فـي هـذا اليـوم وبعـد الراحـة ال عتـب وال لـوم فرجـع 



الراهب وهو مسرور حتى وصل إلى الملك أفريدون وملك الروم وأخبرهما ففـرح الملـك أفريـدون وملـك الـروم 
ح وزال الهم والترح، وقال في نفسه: ال شك أن شركان هذا هو أضربهم بالسيف وأطعـنهم بالسـنان غاية الفر 

فإذا قتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقـد كانـت ذات الـدواهي كاتبـت الملـك أفريـدون بـذلك، وقالـت لـه: 
رسـًا عظيمـًا إن شركان هو فـارس الشـجعان وشـجاع الفرسـان وحـذرت أفريـدون مـن شـركان وكـان أفريـدون فا

ألنـــه كـــان يقاتـــل بـــأنواع القتـــال ويرمـــي بالحجـــارة والنبـــال ويضـــرب بـــالعمود الحديـــد، وال يخشـــى مـــن البـــأس 
  الشديد.

فلما سمع قول الراهب من أن شركان أجاب إلى البراز كاد أن يطير من شدة الفرح ألنه واثق بنفسه ويعلم  
فــرح وســرور وشــرب خمــور فلمــا كــان الصــباح أقبلــت  أنــه ال طاقــة ألحــد بــه، ثــم بــات الكفــار تلــك الليلــة فــي

الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح وٕاذا هم بفارس قد برز في الميدان وهـو راكـب علـى جـواد مـن الخيـل 
الجيــاد معــد للحــرب والجــالد ولــه قــوائم شــداد وعلــى ذلــك الفــارس درع مــن الحديــد معــد للبــأس الشــديد وفــي 

م أبتـر وقنطارتـه خلنجيـة مـن غريـب عمـل اإلفـرنج أن الفـارس كشـف صدره مرآة من الجوهر وفي يـده صـار 
عن وجهه وقال: من عرفني فقد اكتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني، أنـا أفريـدون المغمـور ببركـة شـواهي 
ذات الــدواهي، فمــا تــم كالمــه حتــى خــرج فــي وجهــه فــارس المســلمين شــركان وهــو راكــب علــى جــواد أشــقر 

األحمــر وعليـه عــدة مزركشــة بالــدرر والجــوهر وهـو متقلــد بســيف هنــدي مجــوهر يقــد يسـاوي ألفــًا مــن الــذهب 
  الرقاب ويهون األمور الصعاب.

ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالعين ثم نادى أفريدون، وقال له: ويلك يا ملعون أتظنني كمن 
علــى صــاحبه فصــار االثنــان  القيــت مــن الفرســان وال يثبــت معــك فــي حومــة الميــدان، ثــم حمــل كــل منهمــا

كأنهما جبالن يصطدمان أو بحران يلتطمان ثم تقاربا وتباعـدا والتصـقا وافترقـا ولـم يـزاال فـي كـر وفـر وهـزل 
وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران إليهما وبعضهم يقول: إن شـركان غالـب والـبعض يقـول: إن أفريـدون 

يـل والقـال وعـال الغبـار وولـى النهـار ومالـت الشـمس غالب ولم يزل الفارسان على هـذا الحـال حتـى بطـل الق
إلى االصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال: وحق المسيح واالعتقاد الصحيح ما أنت إال فـارس 
كــرار وبطــل مغــوار غيــر أنــك غــدار وطبعــك مــا هــو إال طبــع األخيــار ألنــي أرى فعالــك غيــر حميــدة وقتالــك 

إلـى العبيـد، وهـا هـم أخرجـوا لـك غيـر جـوادك وتعـود إلـى القتـال وٕانـي حـق قتال الصناديد، وقومـك ينسـبونك 
دينــي قــد أعيــاني قتالــك وأتعبنــي ضــربك وضــمانك فــإن كنــت تريــد قتــالي فــي هــذه الليلــة فــال تغيــر شــيئًا مــن 

  عدتك وال جودتك، حتى يظهر الفرسان كرمك وقتالك.
حيــث ينســبونه إلــى العبيــد، فالتفــت إلــيهم فلمــا ســمع شــركان هــذا الكــالم اغتــاظ مــن قــول أصــحابه فــي حقــه، 

شــركان وأراد أن يســير إلــيهم ويــأمرهم أن ال يغيــروا لــه جــوادًا وال عــدة وٕاذا بأفريــدون هــز حربتــه وأرســلها إلــى 
شــركان فالتفــت وراءه فلــم يجــد أحــدًا فعلــم أنهــا حيلــة مــن الملعــون فــرد وجهــه بســرعة وٕاذا بالحربــة قــد أدركتــه 

سه قربوس سرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالي الصـدر فكشـطت فمال عنها حتى ساوى برأ
الحربة جلدة صدره، فصاح صيحة واحدة وغاب عن الدنيا ففـرح الملعـون أفريـدون بـذلك وعـرف أنـه قـد قتـل 



فصــاح علــى الكفــار ونــادى بــالفرح فهاجــت أهــل الطغيــان وبكــت أهــل اإليمــان فلمــا رأى ضــوء المكــان أخــاه 
جواد حتى كاد أن يقع أرسل نحوه الفرسان فتسـابقت إليـه األبطـال وأتـوا بـه إليـه وحملـت الكفـار مائًال على ال

علـــى المســـلمين والتقـــى الجيشـــان واخـــتلط الصـــفان وعمـــل اليمـــاني وكـــان أســـبق النـــاس إلـــى شـــركان الـــوزير 
  دندان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  د المئة وفي الليلة السادسة والعشرين بع
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لما رأى اللعين قـد ضـرب أخـاه شـركان بالحربـة ظـن 
أنه مات فأرسـل إليـه الفرسـان وكـان أسـبق النـاس إليـه الـوزير دنـدان وأميـر التـرك بهـرام وأميـر الـديلم فلحقـوه 

  .وقد مال عن جواده فأسندوه ورجعوا به إلى أخيه ضوء المكان
ثم أوصوا الغلمان وعادوا إلى الحرب والطعـان واشـتد النـزال وتقصـفت النصـال وبطـل القيـل والقـال فـال يـرى 
إال دم ســـائل وعنـــق مائـــل ولـــم يـــزل الســـيف يعمـــل فـــي األعنـــاق واشـــتد الشـــقاق إلـــى أن أقبـــل الليـــل وكلـــت 

يــع الكفــار إلــى ملكهــم الطائفتــان عــن القتــال فنــادوا باالنفصــال ورجعــت كــل طائفــة إلــى خيامهــا وتوجــه جم
ـــدون وقبلـــوا األرض بـــين يديـــه وهنـــأه القســـوس والرهبـــان بظفـــره بشـــركان. ثـــم إن الملـــك أفريـــدون دخـــل  أفري
القســطنطينية وجلــس علــى كرســي مملكتــه وأقبــل عليــه ملــك الــروم وقــال لــه: قــوى المســيح ســاعدك واســتجاب 

  ن ما بقي لهم إقامة بعد شركان.من األم الصالحة ذات الدواهي ما تدعو به لك واعلم أن المسلمي
فقــال أفريــدون: فــي غــد يكــون االنفصــال إذا خرجــت إلــى النــزال وطلبــت ضــوء المكــان وقتلتــه فــإن عســرهم  

يولون األدبار ويركنون إلى الفرار هذا مـا كـان مـن أمـر الكفـار وأمـا مـا كـان مـن أمـر عسـاكر اإلسـالم فـإن 
ل إال بأخيـه فلمـا دخـل عليـه وجـده فـي أسـوأ األحـوال وأشـد ضوء المكان لما رجع إلى الخيام لـم يكـن لـه شـغ

األهوال فدعا بالوزير دنـدان ورسـتم وبهـرام للمشـورة فلمـا دخلـوا عليـه اقتضـى رأيهـم إحضـار الحكمـاء لعـالج 
شـركان ثـم بكــوا وقـالوا: لــم يسـمح بمثلــه الزمـان وســهروا عنـده تلـك الليلــة وفـي آخــر الليـل أقبــل علـيهم الزاهــد 

لما رآه ضوء المكان قام إليه فملس بيده على أخيه وتلى شيئًا من القرآن، وعوذه بآيـات الـرحمن وهو يبكي ف
ومـا زال ســهرانًا عنـده إلــى الصــباح فعنـد ذلــك اســتفاق شـركان وفــتح عينيـه وأدار لســانه فــي فمـه وتكلــم ففــرح 

  السلطان ضوء المكان وقال: قد حصلت له بركة الزاهد.
ى العافيـة فـإنني بخيـر فـي هـذه السـاعة وقـد عمـل علـي هـذا الملعـون حيلـة ولـوال فقال شـركان: الحمـد هللا علـ

أني زغت أسرع من البرق لكانـت الحربـة نفـذت فـي صـدري فالحمـد هللا الـذي نجـاني وكيـف حـال المسـلمين، 
فقال ضوء المكان: هم في بكاء من أجلك، فقال: إني بخير وعافية وأين الزاهد وهـو عنـد رأسـه قاعـد، فقـال 

: عند رأسك، فقام إليـه وقبـل يديـه. فقـال الزاهـد: يـا ولـدي عليـك بجميـل الصـبر يعظـم اهللا لـك األجـر فـإن له
  األجر على قدر المشقة فقال لشركان: ادع لي، فدعا له.

فلمــا أصــبح الصــباح وبــان الفجــر والح بــرزت المســلمون إلــى ميــدان الحــرب وتهيــأ الكفــار للطعــن والضــرب، 
فطلبــوا الحــرب والكفــاح وجــردوا الســالح وأراد الملــك ضــوء المكــان وأفريــدون أن  وتقــدمت عســاكر المســلمين



يحمــال علــى بعضــهما وٕاذا بضــوء المكــان: نحــن فــداك فقــال لهــم: وحــق البيــت الحــرام وزمــزم والمقــام ال اقعــد 
عــن الخــروج إلــى هــؤالء العلــوج فلمــا صــار فــي الميــدان لعــب بالســيف والســنان حتــى أذهــل الفرســان وتعجــب 

ريقان وحمل في الميمنة فقتـل منهـا بطـريقين وفـي الميسـرة فقتـل منهـا بطـريقين ونـادى فـي وسـط الميـدان: الف
أين أفريدون حتى أذيقه عـذاب الهـوان فـأراد الملعـون أن يـولي وهـو مغبـون فأقسـم عليـه ضـوء المكـان أن ال 

بشــجاعتك ال أبــالي ثــم خــرج يبــرح مــن الميــدان وقــال لــه: يــا ملــك بــاألمس كــان قتــال أخــي واليــوم قتــالي وأنــا 
 وبيده صارم وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم مغاير كما قال فيه الشاعر: 

 كأنـه يريد إدراك الـقـدر  قد سابق الطرف بطرف سابق

 كأنها ليل إذا اللـيل عـكـر  دهمته تبدي سوادًا حـالـكـا

 د إذا الرعد زجـركأنه الرع  صهيله يزعج من يسـمـعـه

 والبرق ال يسبقه إذا ظـهـر  لو تسابق الريح جرى من قبلها

ثم حمل كـل منهمـا علـى صـاحبه، واحتـرس مـن مضـاربه وأظهـر مـا فـي بطنـه مـن عجائبـه وأخـذا فـي الكـر 
والفر حتى ضاقت الصدر وقل الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون 

ــوا جميعــًا عليــه وتوجهــوا وضــربه ضــرب ة أطــاح بهــا رأســه وقطــع أنفاســه، فلمــا نظــرت الكفــار إلــى ذلــك حمل
بكليتهم إليه فقابلهم في حومة الميدان واستمر الضـرب والطعـان حتـى سـال الـدم بالجريـان وضـج المسـلمون 

علـى المـؤمنين والخـزي بالتكبير والتهليل والصالة علـى البشـير النـذير وقـاتلوا قتـاًال شـديدًا وأنـزل اهللا النصـر 
علــى الكــافرين، وصــاح الــوزير دنــدان: خــذوا بثــأر الملــك عمــر النعمــان وثــار ولــده شــركان وكشــف برأســه 
وصــاح: يــا لألتــراك وكــان بجانبــه أكثــر مــن عشــرين ألــف فــارس فحملــوا معــه حملــة واحــدة فلــم يجــد الكفــار 

تل منهم نحو خمسين ألف فارس وأسـروا مـا ألنفسهم غير الفرار وتولي األدبار وعمل فيهم الصارم البتار فق
يزيد على ذلك، وقتل عند دخـول البـاب خلـق كثيـر مـن شـدة الزحـام، ثـم أغلقـوا البـاب وطلعـوا فـوق األسـوار 
وخافوا خوف العذاب وعـادت طوائـف المسـلمين مؤيـدين منصـورين وأتـوا خيـامهم ودخـل ضـوء المكـان علـى 

  ريم المتعال ثم أقبل عليه وهنأه بالسالمة.أخيه فوجده في أسر األحوال فسجد وشكر الك
فقــال شــركان: إننــا كلنــا فــي بركــة هــذا الزاهــد األواب مــا انتصــرنا إال بدعائــه المســتجاب، فإنــه لــم يــزل قاعــدًا 

  يدعو للمسلمين بالنصر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد المئة 
نــي أيهـا الملــك الســعيد أن الملـك ضــوء المكــان لمـا دخــل علـي أخيــه شــركان وجـده جالســًا والعابــد قالـت: بلغ 

عنده ففرح وأقبل عليه وهنأه بالسالمة فقال: إن شـركان قـال إننـا كلنـا فـي بركـة هـذا الزاهـد ومـا انتصـرتم إال 
ت تكبيـركم فعلمـت أنكـم بدعائه لكم فإنه ما برح اليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمع

منصــورون علــى أعــدائكم فاحــك لــي يــا أخــي مــا وقــع لــك فحكــى لــه جميــع مــا وقــع لــه مــع الملــك الملعــون 



أفريــدون وأخبــره أنــه قتلــه وراح إلــى لعنــة اهللا فــأثنى عليــه وشــكر مســعاه فلمــا ســمعت ذات الــدواهي وهــي فــي 
غرت عيناها بالدموع الغـزار ولكنهـا أخفـت ذلـك صفة الزاهد بقتل ولدها أفريدون انقلب لونها باالصفرار وتغر 

وأظهرت للمسلمين أنها فرحت وأنها تبكي من شدة الفرح ثم إنها قالت في نفسها: وحق المسيح مـا بقـي فـي 
حيــاتي فائــدة إن لــم أحــرق قلبــه علــى أخيــه شــركان، كمــا أحــرق قلبــي علــى عمــاد الملــة النصــرانية والعبــادة 

  ا كفت ما بها.الصليبية الملك أفريدون ولكنه
ثم إن الوزير دندان والملك ضوء المكان والحاجب استمروا جالسين عند الملك شركان حتى عملوا له اللـزق 
وأعطوه الدواء فتوجهت إليه العافيـة وفرحـوا بـذلك فرحـًا شـديدًا وأعلمـوا بـه العسـاكر فتباشـر المسـلمون وقـالوا 

لهـم: إنكـم قـاتلتم اليـوم تعبـتم مـن القتـال فينبغـي أن  في غد يركب معنا ويباشر الحصار، ثم إن شـركان قـال
تتوجهوا إلى أماكنكم وتناموا وال تسهروا فأجابوه إلى ذلك وتوجه كل منهم إلى صرادقه وما بقي عند شـركان 
ســوى قليــل مــن الغلمــان والعجــوز ذات الــدواهي نتحــدث معهــا قلــيًال مــن الليــل، ثــم اضــطجع لينــام وكــذلك 

  ليهم النوم صاروا مثل األموات هذا ما كان من أمر شركان وغلمانه.الغلمان، فلما غلب ع
وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهي فإنهـا بعـد نـومهم صـارت يقظانـة وحـدها فـي الخيمـة نظـرت إلـى 
شركان فوجدته مستغرقًا في النوم، فوثبت على قدميها كأنها دبة معطاء أو آفة نقطاء وأخرجت من وسـطها 

مومًا لــو وضــع علــى صــخرة ألذابهــا ثــم جردتــه مــن غمــده وأتــت عنــد رأس شــركان وجردتــه علــى خنجــرًا مســ
رقبته فذبحته وأزالت رأسه عن جسده ثـم وثبـت علـى قـدميها وأتـت إلـى الغلمـان النيـام وقطعـت رؤوسـهم لـئال 

مــة ينتبهــوا ثــم خرجــت مــن الخيمــة وأتــت إلــى خيــام الســلطان، فوجــدت الحــراس غيــر نــائمين فمالــت إلــى خي
الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال: مرحبا بالزاهد العابد فلمـا سـمعت ذلـك مـن الـوزير 
ارتجــف قلبهــا وقالــت لــه: إن ســبب مجيئــي إلــى هنــا فــي هــذا الوقــت أنــي ســمعت صــوت ولــي مــن أوليــاء اهللا 

  وأنا ذاهب إليه ثم ولت.
الزاهـد فـي هـذه الليلـة فقـام ومشـى خلفهـا، فلمـا أحسـت الملعونـة  فقال الوزير دندان في نفسه: واهللا ألتبع هذا

بمشـيه عرفـت أنـه وراءهـا فخشـيت أن تفتضـح وقالـت فــي نفسـها: إن لـم أخدعـه بحيلـة فـإني أفتضـح فأقبلــت 
إليه وقالت: أيها الـوزير إنـي سـائر خلـف هـذا الـولي ألعرفـه وبعـد أن أعرفـه أسـتأذنه فـي مجيئـك إليـه وأقبـل 

نــي أخــاف أن تــذهب معــي بغيــر اســتئذان الــولي فيحصــل لــه نفــرة منــي إذا رآك معــي، فلمــا عليــك وأخبــرك أل
سـمع الـوزير كالمهـا اســتحى أن يـرد عليهـا جوابــًا فتركهـا ورجـع إلــى خيمتـه وأراد أن ينـام فمــا طـاب لـه منــام 

ث معـه وكادت الدنيا أن تنطبق عليه فقـام وخـرج مـن خيمتـه وقـال فـي نفسـه: أنـا أمضـي إلـى شـركان وأتحـد
إلى الصباح فسار إلى أن دخل خيمة شركان فوجد الدم سـائًال منـه كالقنـاة ونظـر الغلمـان مـذبوحين فصـاح 

  صيحة أزعجت كل من كان نائمًا، فتسارعت الخلق إليه فرأوا الدم سائًال فضجوا بالبكاء والنحيب.
أخــاك والغلمــان مقتولــون فعنــد ذلــك اســتيقظ الســلطان ضــوء المكــان وســأل عــن الخبــر فقيــل لــه: إن شــركان  

فقــام مســرعًا إلــى أن دخــل الخيمــة، فوجــد الــوزير دنــدان يصــيح ووجــد جثــة أخيــه بــال رأس فغــاب عــن الــدنيا 
وصاحت كل العساكر وبكوا وداروا حول ضوء المكان ساعة حتى استفاق ثم نظر إلى شـركان وبكـى بكـاء 



صـاح وأكثـر مـن النـواح، ثـم طلـب االرتحـال لمـا شديدًا وفعل مثله الوزير ورستم وبهـرام، وأمـا الحاجـب فإنـه 
به من األوجال فقال الملك: أما علمتم بالذي فعل بأخي هـذه األفعـال ومـالي ال أرى الزاهـد الـذي عـن متـاع 

فقــال الــوزير: ومــن جلــب هــذه األحــزان إال هــذا الزاهــد الشــيطان فــواهللا إن قلبــي نفــر منــه فــي  ؟الــدنيا متباعــد
ف أن كــل متــنطح فــي الــدين خبيــث مــاكر، ثــم إن النــاس ضــبوا بالبكــاء والنحيــب، األول واآلخــر ألننــي أعــر 

وتضرعوا إلى القريب المجيب أن يوقع في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو آليـات اهللا جاحـد، ثـم جهـزوا شـركان 
  ودفنوه في الجبل المذكور وحزنوا على فضله المشهور. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملعونــة لمــا فرغــت عــن الداهيــة التــي عملتهــا والمخــازي التــي لنفســها 
أبدتها، أخـذت دواة وقرطاسـًا وكتبـت فيـه: مـن عنـد شـواهي ذات الـدواهي إلـى حضـرة المسـلمين أعلمـوا أنـي 

م وقتلـت سـابقًا ملككـم عمـر النعمـان فـي وسـط قصـره وقتلـت أيضـًا فـي دخلت بالدكم وغششت بلؤمي كرامك
واقعـة الشـعب والمغـارة رجـاًال كثيــرة وآخـر مـن قتلتـه بمكـري ودهــائي وغـدري شـركان وغلمانـه، ولـو ســاعدني 
الزمان وطاوعني الشيطان كنت قتلت السلطان والوزير دندان وأنا الذي أتيت إلـيكم فـي زي الزاهـد، وانطلـت 

ن الحيــل والمكايــد فــإن شــئتم ســالمتكم بعــد ذلــك فــارحلوا وٕان شــئتم هــالك أنفســكم فعــن اإلقامــة ال علــيكم مــ
تعـدلوا فلـو أقمـتم سـنين وأعوامـًا، ال تبلغـون منـا مرامـًا وبعـد أن كتبـت الكتـاب أقامـت فـي حزنهـا علـى الملـك 

ضــعها فــي ســهم ويرميهــا إلــى أفريــدون ثالثــة أيــام وفــي اليــوم الرابــع دعــت بطريقــًا وأمرتــه أن يأخــذ الورقــة وي
  المسلمين.

ثم دخلت الكنيسة وصـارت تنـدب وتبكـي علـى فقـد أفريـدون وقالـت: لمـن تسـلطن بعـده ال بـد أن أقتـل ضـوء 
  المكان وجميع أمراء اإلسالم. هذا ما كان من أمرها.

ظـروا إلـى ناحيـة وأما ما كان مـن أمـر المسـلمين فـإنهم أقـاموا ثالثـة أيـام فـي هـم واغتمـام وفـي اليـوم الرابـع ن
السور وٕاذا ببطريق معه سهم نشاب، وفي عرفه كتاب فصبروا عليه حتى رماه إلـيهم فـأمر السـلطان الـوزير 
دندان أن يقرأه، فلما قرأه وسمع ما فيه وعرف معناه هملت بالدموع عيناه، وصاح وتضجر من مكرها وقال 

هـذه العـاهرة كيـف عملـت علينـا الحيلـة مـرتين واهللا ال الوزير: واهللا لقد كان قلبي نافرًا منهـا فقـال السـلطان: و 
أحول من هنا حتى أمأل فرجها بمسيح الرصاص وأسجنها سجن الطير في األقفاص وبعد ذلك أصلبها من 
شعرها على باب القسطنطينية، ثم تذكر أخاه فبكى بكاء شديدًا ثم إن الكفار لمـا توجهـت لهـم ذات الـدواهي 

  بقتل شركان وسالمة ذات الدواهي.وأخبرتهم بما حصل فرحوا 
ثم إن المسـلمين رجعـوا علـى بـاب القسـطنطينية. ووعـدهم السـلطان أنـه إذا فـتح المدينـة يفـرق أموالهـا علـيهم 
بالسوية. هذا والسلطان لم تجف دموعه حزنًا على أخيـه واعتـرى جسـمه الهـزال حتـى صـار كـالخالل فـدخل 

عينـًا فـإن أخـاك مـا مـات إال بأجلـه ولـيس فـي هـذا الحـزن فائـدة  عليه الوزير دندان وقال له: طب نفسًا وقـر
  وما أحسن قول الشاعر: 



 أبدًا وما هو كائن سيكـون  ما ال يكون فال يكون بحيلة

 وأخو الجهالة دائمًا مغبون  سيكون ما هو كائن في وقته

أجـل مـوت أبـي وأخـي ومـن فدع البكاء والنزح وقو قلبك لحمل السالح فقال: يـا وزيـر إن قلبـي مهمـوم مـن  
أجـل غيابنـا عـن بالدنـا فـإن خـاطري مشـغول برعيتـي فبكـى الـوزير هـو والحاضـرون ومـا زالـوا مقيمـين علـى 
حصار القسطنطينية مدة من الزمان فبينما هم كذلك وٕاذا باألخبار وردت عليهم من بغداد صحبة أمير مـن 

وسـمته نزهـة الزمـان أخـت الملـك كـان مـا كـان أمرائه مضـمونها، إن زوجـة الملـك ضـوء المكـان رزقـت ولـدًا 
ولكــن هــذا الغــالم ســيكون لــه شــأن بســبب مــا رأوه مــن العجائــب والغرائــب وقــد أمــرت العلمــاء والخطبــاء أن 
يــدعوا لكــم علــى المنــابر ودبــر كــل صــالة، وٕاننــا طيبــون بخيــر واألمطــار كثيــرة إن صــاحبك الوقــاد فــي غايــة 

ن ولكنه إلـى اآلن لـم يعلـم بمـا جـرى لـك والسـالم. فقـال لـه ضـوء المكـان النعمة الجزيلة وعنده الخدم والغلما
 اشتد ظهري حيث رزقت ولدًا اسمه كان ما كان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد المئة 
ن أتــرك هــذا الحــزن وأعمــل ألخــي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك قــال للــوزير دنــدان: إنــي أريــد أ

ختمــات وأمــورًا مــن الخيــرات، فقــال الــوزير نعــم مــا أردت ثــم أمــر بنصــب الخيــام علــى قبــر أخيــه، فنصــبوها 
وجمعــوا مــن العســكر مــن يقــرأ القــرآن فصــار بعضــهم يــذكر اهللا إلــى الصــباح، ثــم إنهــم انصــرفوا إلــى الخيــام 

فــي أمــر القتــال واســتمرا علــى ذلــك أيامــًا وليــالي وضــوء  وأقبـل الســلطان علــى الــوزير دنــدان وأخــذا يتشــاورون
المكــان يتضــجر مــن الهــم واألحــزان ثــم قــال: إنــي أشــتهي ســماع أخبــار النــاس وأحاديــث الملــوك، وحكايــات 
المتيمين لعل اهللا يفرج ما بقلبي من الهم الشديد ويذهب عني البكاء والمديد، فقال الوزير: إن كـان مـا يفـرج 

ملــوك مـن نــوادر األخبـار وحكايــات المتقـدمين مــن المتيمـين وغيــرهم فـإن هــذا األمــر همـك أســماع قصـص ال
سهل ألنني لم يكن لي شغل في حياة المرحوم والـدك إال الحكايـات واألشـعار وفـي هـذه الليلـة أحـدثك بخبـر 

  العاشق والمعشوق ألجل أن ينشرح صدرك.
عـده بـه ولـم يبـق لـه اشـتغال إال بانتظـار مجـيء فلما سمع ضوء المكان كالم الوزير دنـدان تعلـق قلبـه بمـا و 

الليــل ألجــل أن يســمع مــا يحكيــه الــوزير دنــدان، مــن أخبــار المتقــدمين مــن الملــوك والمتيمــين فمــا صــدق أن 
الليل أقبل، حتى أمر بإيقاد الشموع والقناديل وٕاحضـار مـا يحتـاجون إليـه مـن األكـل والشـرب وآالت البخـور 

ســل إلــى الــوزير دنــدان فحضــر وأرســل إلــى بهــرام رســتم وتركــاش والحاجــب فأحضــروا لــه جميــع ذلــك، ثــم أر 
  الكبير فحضروا.

فلما حضروا جميعهم بين يديه التفـت إلـى الـوزير دنـدان وقـال لـه اعلـم أيهـا الـوزير أن الليـل قـد أقبـل وسـدل 
مـة. وأدرك شـهرزاد جالبيته علينا وأسبل، ونريد أن تحكي لنا ما وعدتنا من الحكايات. فقال الوزير حبًا وكرا

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الثالثين بعد المئة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الملـك ضـوء المكــان، لمـا حضـر الـوزير والحاجـب ورسـتم وبهـرام التفــت 

نريـد أن تحكـي لنـا إلى الوزير دندان وقال اعلم أيها الوزير أن الليـل قـد أقبـل وأسـدل جالبيبـه علينـا وأسـبل و 
  ما وعدتنا به من الحكايات فقال الوزير حبًا وكرامة.

  
  حكاية العاشق والمعشوق 

اعلــم أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان فــي ســالف الزمــان مدينــة وراء جبــال أصــبهان يقــال لهــا المدينــة الخضــراء 
وامتنـان وسـارت إليـه وكان بها ملك يقال له الملك سليمان وكان صاحب جود وٕاحسان وعدل وأمان وفضل 

الركبان من كل مكان وشاع ذكره في سائر األقطـار والبلـدان وأقـام فـي المملكـة مـدة مديـدة مـن الزمـان وهـو 
في عز وأمان إال أنه كان خاليًا من األوالد والزوجات وكان له وزير يقاربه في الصفات من الجود والهبـات 

ضــره بــين يديــه وقــال لــه يــا وزيــر إنــه ضــاق صــدري وعيــل فــاتفق أنــه أرســل إلــى وزيــره يومــًا مــن األيــام وأح
صبري وضعف مني الجلد لكوني بال زوجة وال ولد وما هذا سبيل الملوك الحكام علـى كـل أميـر وصـعلوك 
فإنهم يفرحون بخلفة األوالد وتتضاعف لهم بهم العدد واألعـداد وقـد قـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلمتناكحوا 

األمــم يــوم القيامــة فمــا عنــدك مــن الــرأي يــا وزيــر فأشــر علــي بمــا فيــه النصــح مــن  وتناســلوا فــإني مبــاه بكــم
  التدبير.

فلمــا ســمع الــوزير ذلــك الكــالم فاضــت الــدموع مــن عينيــه باالنســجام وقــال هيهــات يــا ملــك الزمــان أن أتكلــم  
ا الـوزير أن فقـال لـه الملـك: اعلـم أيهـ ؟فيما هو خصائص الرحمن أتريد أن أدخل النار بسخط الملك الجبار

الملــك إذا اشــترى جاريــة ال يعلــم حســبها وال يعــرف نســبها فهــو ال يــدري خساســة أصــلها، حتــى يجتنبهــا وال 
ــدماء  ــًا ظالمــًا ســفاكًا لل شــرف عنصــرها حتــى يتســرى بهــا أفضــى إليهــا ربمــا حملــت منــه فيجــيء الولــد منافق

نباتـه وقـد يكـون ذلـك الولـد متعرضـًا  ويكون مثلها مثـل األرض السـخية إذا زرع فإنـه يخبـث نباتـه وال يحسـن
لســخط مــواله وال يفعــل مــا أمــره بــه وال يجتنــب مــا عنــه نهــاه فأنــا ال أســبب فــي هــذا بشــراء جاريــة أبــدًا وٕانمــا 
مــرادي أن تخطــب لــي بنتــًا مــن بنــات الملــوك يكــون نســبها معروفــًا وجمالهــا موصــوفًا فــإن دلتنــي علــى ذات 

فـإني أخطبهـا وأتـزوج بهـا علـى رؤوس األشـهاد ليحصـل لـي بـذلك  النسب والـدين مـن بنـات ملـوك المسـلمين
فقــال لــه:  ؟رضــا رب العبــاد، فقــال لــه الــوزير: إن اهللا قضــى حاجتــك وبلغــك أمنيتــك، فقــال لــه: وكيــف ذلــك

اعلم أيهـا الملـك أنـه بلغنـي أن الملـك زهـر شـاه صـاحب األرض البيضـاء لـه بنـت بارعـة فـي الجمـال يعجـز 
ل ولــم يوجــد لهــا فــي هــذا الزمــان مثيــل ألنهــا فــي غايــة الكمــال قويمــة االعتــدال ذات عــن وصــفها القيــل والقــا

طرف كحيل وشعر طويل وخصر نحيل وردف ثقيل إن أقبلت فتنـت وٕان أدبـرت قتلـت تأخـذ القلـب والنـاظر 
 إليها كما قال الشاعر: 

 لم يحك طلعتها شمـس وال قـمـر  هيفاء يخجل غصن البان قامـتـهـا



 به المدامة ولكـن ثـغـرهـا درر  ا شهـد وقـد مـزجـتكأنما ريقه

 وجه جميل وفي ألحاظـهـا حـور  ممشوقة القد من حور الجنان لـهـا

 وفي طريق هواها الخوف والخطر  وكم لها من قتيل مات كيد من كمـد

 العمـر أو مت من دونها لم يجدني  إن عشت فهي المنى ما شئت أذكرها

ن وصــف تلــك الجاريــة قــال للملــك ســليمان شــاه: الــرأي عنــدي أيهــا الملــك أن ترســل إلــى فلمــا فــرغ الــوزير مــ
أبيها رسوًال فطنًا خبيـرًا بـاألمور مجربـًا لتصـاريف الـدهور ليتلطـف فـي خطبتهـا لـك مـن أبيهـا فإنهـا ال نظيـر 

عــن لهــا فــي قاصــي األرض ودانيهــا وتحظــى منهــا بالوجــه الجميــل ويرضــى عليــك الــرب الجليــل، فقــد ورد 
النبي صلى اهللا عليه وسلمأنه قـال: ال رهبانيـة فـي اإلسـالم فعنـد ذلـك توجـه إلـى الملـك كمـا ل الفـرح واتسـع 
صدره وانشرح وزال عنه الهم والغـم، ثـم أقبـل علـى الـوزير وقـال: اعلـم أيهـا الـوزير أنـه ال يتوجـه لهـذا األمـر 

فــي غــد واخطــب لــي هــذه البنــت التــي  إال أنــت لكمــال عقلــك وأدبــك، فقــم إلــى منزلــك واقــض أشــغالك وتجهــز
أشـــغلت بهـــا خـــاطري وال تعـــد لـــي إال بهـــا فقـــال: ســـمعًا وطاعـــة، ثـــم إن الـــوزير توجـــه إلـــى منزلـــه واســـتدعى 
بالهدايا التي تصلح للملوك من ثمين الجواهر ونفيس الذخائر وغيـر ذلـك ممـا هـو خفيـف فـي الحمـل وثقيـل 

وصناديق المـال التـي يعجـز عـن وصـفها المقـال، ثـم حملوهـا  في الثمن ومن الخيل العربية والدروع الداودية
علـى البغـال والجمـال وتوجـه الـوزير ومعـه مائـة مملـوك ومائـة جاريـة وانتشـرت علـى رأسـه الرايـات واألعـالم 

  وأوصاه الملك أن يأتي إليه في مدة قليلة من األيام.
ا فـي الليـل والنهـار وسـار الـوزير لـيًال وبعد توجهه صار الملك سـليمان شـاه علـى مقـالي النـار مشـغوًال بحبهـ

نهارًا يطوي برار وأقفـار حتـى بقـي بينـه وبـين المدينـة التـي هـو متوجـه إليهـا يـوم واحـد، ثـم نـزل شـاطئ نهـر 
واحضـــر بعـــض خواصـــه وأمـــره أن يتوجـــه إلـــى الملـــك زهـــر شـــاه بســـرعة ويخبـــره بقدومـــه عليـــه فقـــال ســـمعًا 

لمـا قـدم عليهـا وافـق قدومـه أن الملـك زهـر شـاه كـان جالسـًا فـي وطاعة، ثـم توجـه بسـرعة إلـى تلـك المدينـة ف
بعض المنتزهات قدام باب المدينة فرآه وهو داخل وعرف أنه غريـب فـأمر بإحضـاره بـين يديـه، فلمـا حضـر 
الرســول وأخبــره بقــدوم وزيــر الملــك األعظــم ســليمان شــاه صــاحب األرض الخضــراء وجبــال أصــفهان ففــرح 

فقــال: فارقتــه علــى  ؟ســول وأخــذه وتوجــه إلــى قصــره وقــال: أيــن فارقــت الــوزيرالملــك زهــر شــاه ورحــب بالر 
شاطئ النهر الفالني وفي غد يكون واصًال إليك وقادمًا عليك أدام اهللا نعمته عليك ورحم والديك فـأمر زهـر 
شــاه بعــض وزرائــه أن يأخــذ معظــم خواصــه وحجابــه ونوابــه وأربــاب دولتــه ويخــرج بهــم إلــى مقابلتــه تعظيمــًا 

  لملك سليمان شاه ألن حكمه نافذ في األرض.ل
هذا ما كان من أمر الملك زهر شاه، وأما ما كان من أمر الـوزير فإنـه اسـتقر فـي مكـان إلـى نصـف الليـل  

ثم رحل متوجهًا إلـى المدينـة فلمـا الح الصـباح وأشـرقت الشـمس علـى الروابـي والبطـاح لـم يشـعر إال ووزيـر 
ولتــه وخــواص مملكتــه قــدموا عليــه واجتمعــوا بــه علــى فراســخ مــن المدينــة الملــك زهــر شــاه وحجابــه وأربــاب د

فأيقن الوزير بقضاء حاجته وسلم على الـذين قـابلوه ولـم يزالـوا سـائرين قدامـه حتـى وصـلوا إلـى قصـر الملـك 



ودخلوا بين يديه في باب القصر إلى سابع دهليز وهو المكان الذي ال يدخله الراكـب ألنـه قريـب مـن الملـك 
ل الــوزير وســعى علــى قدميــه حتــى وصــل إلــى إيــوان عــال وفــي صــدر ذلــك اإليــوان ســرير مــن المرمــر فترجــ

مرصــع بالــدر والجــوهر ولــه أربعــة قــوائم مــن أنيــاب الفيــل وعلــى ذلــك الســرير مرتبــة مــن األطلــس األخضــر 
ربـاب مطرزة بالذهب ألحمر ومن فوقها سرادق بالدر والجوهر والملـك زهـر شـاه جـالس علـى ذلـك السـرير وأ

دولته واقفون في خدمته، فلما دخـل الـوزير عليـه وصـار بـين يديـه ثبـت جنانـه وأطلـق لسـانه وأبـدى فصـاحة 
  الوزراء وتكلم بكالم البلغاء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والثالثين بعد المئة 
ليمان شاه لما دخل على الملك زهـر شـاه قربـه الملـك زهـر قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن وزير الملك س

شــاه وأكرمــه غايــة اإلكــرام وأجلســه بجابنــه وتبســم فــي وجهــه وشــرفه بلطيــف الكــالم ولــم يــزاال علــى ذلــك إلــى 
وقت الصباح، ثم قدموا السماط فـي ذلـك اإليـوان فـأكلوا جميعـًا حتـى اكتفـوا، ثـم رفـع السـماط وخـرج كـل مـن 

إال الخواص، فلما رأى الوزير خلو المكـان نهـض قائمـًا علـى قدميـه وأثنـى علـى الملـك في المجلس ولم يبق 
وقبل األرض بين يده ثم قال: أيها الملك الكبير والسيد الخطير إني سعيت إليك وقدمت عليك فـي أمـر لـك 

ًا مــن عنــد فيــه الصــالح والخيــر والفــالح وهــو أنــي قــد أتيتــك رســوًال خاطبــًا وفــي بنتــك الحســيبة النســيبة راغبــ
الملك سـليمان شـاه صـاحب العـدل واألمـان والفضـل واإلحسـان ملـك األرض الخضـراء وجبـال أصـفهان وقـد 
أرسل إليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيـرة وهـو فـي مصـاهرتك راغـب، فهـل أنـت لـه كـذلك طالـب، ثـم سـكت 

  ينتظر الجواب.
ام ولـثم األرض باحتشـام فتعجـب الحاضـرون فلما سـمع الملـك زهـر شـاه ذلـك الكـالم نهـض قائمـًا علـى األقـد

مــن خضــوع الملــك للرســول واندهشــت مــنهم العقــول ثــم إن الملــك أثنــى علــى ذي الجــالل واإلكــرام وقــال وهــو 
في حالة القيام: أيها الوزير المعظم والسيد المكرام اسمع ما أقول: إننا للملـك سـليمان شـاه مـن جملـة رعايـاه 

تـي جاريـة مـن جملـة جواريـه وهـذا أجـل مـرادي ليكـون ذخـري واعتمـادي. ثـم ونتشرف بنسبه وننافس فيـه وابن
إنه أحضر القضاة والشهود شهدوا أن الملك سليمان شاه وكل وزيره في الزواج وتولى الملـك زهـر شـاه عقـد 
ابنته بابتهاج، ثم إن القضاة أحكموا عقد النكاح ودعوا لهما بـالفوز والنجـاح، فعنـد ذلـك قـام الـوزير وأحضـر 
ما جاء به من الهدايا ونفائس التحف والعطايـا وقـدم الجميـع للملـك زهـر شـاه، ثـم إن الملـك أخـذ فـي تجهيـز 
ابنته وٕاكرام الوزير وعم بوالئمه العظيم والحقير واستمر في إقامة الفرح مدة شـهرين ولـم يتـرك فيـه شـيئًا ممـا 

لخيــام فضــربت بظــاهر المدينــة وعبــوا يســر القلــب والعــين، ولمــا تــم مــا تحتــاج إليــه العــروس أمــر بــإخراج ا
  القماش في الصناديق وهيأوا الجواري الروميات والوصائف التركيات.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد المئة 
نفــيس الــذخائر قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد ثــم إنهــم أحضــروا الوصــائف التركيــات وأصــحب العروســة ب

وثمــين الجــواهر ثــم صــنع محفــة مــن الــذهب األحمــر مرصــعة بالــدر والجــوهر وأفــرد لهــا عشــرة بغــال للمســير 
وصــارت تلــك المحفــة كأنهــا مقصــورة مــن المقاصــير وصــاحبتها كأنهــا حوريــة مــن الحــور الحســان وخــدرها 

جمال وتوجـه الملـك زهـر شـاه كقصر من قصور الجنان ثم حزموا الذخائر واألموال وحملوها على البغال وال
معهــم قــدر ثالثــة فراســخ، ثــم ودع ابنتــه وودع الــوزير ومــن معــه ورجــع إلــى األوطــان فــي فــرح وأمــان وتوجــه 

  الوزير بابنة الملك وسار ولم يزل يطوي المراحل والقفار.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد المئة 
الت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الـوزير توجـه بابنـة الملـك وسـار ولـم يـزل يطـوي المراحـل والقفـار ويجـد ق 

المسير في الليلة والنهار حتى بقي بينـه وبـين بـالده ثالثـة أيـام ثـم أرسـل إلـى الملـك سـليمان شـاه مـن يخبـره 
م العروسة ففرح الملك سـليمان شـاه بقدوم العروسة فأسرع الرسول بالسير حتى وصل إلى الملك وأخبره بقدو 

وخلع على الرسول وأمر عساكره أن يخرجوا في موكب عظيم إلى مالقـاة العروسـة ومـن معهـا بـالتكريم وأن 
يكونوا في أحسن البهجات وأن ينشروا على رؤوسهم الرايات فامتثلوا أوامره ونادى المنادي أنه ال تبقى بنـت 

ة إال وتخــرج إلــى لقــاء العروســة فخرجــوا جميعــًا إلــى لقائهــا وســعت مخــدرة وال حــرة مــوقرة وال عجــوز مكســر 
كبــراؤهم فــي خــدمتها واتفقــوا علــى أن يتوجهــوا بهــا فــي الليــل إلــى قصــر الملــك واتفــق أربــاب الدولــة علــى أن 
يزينــوا الطريــق وأن يقفــوا حتــى تمــر بهــم العروســة والخــدم قــدامها والجــواري بــين يــديها وعليهــا الخلعــة التــي 

  لها أبوها.أعطاها 
فلمـــا أقبلـــت أحـــاط بهـــا العســـكر ذات اليمـــين وذات الشـــمال ولـــم تـــزل المحفـــة ســـائرة بهـــا إلـــى أن قربـــت مـــن 
القصر ولم يبـق أحـد إال وقـد خـرج ليتفـرج عليهـا وصـارت الطبـول ضـاربة والرمـاح العبـة والبوقـات صـائحة 

اب القصـــر وتقـــدمت الغلمـــان وروائـــح الطيـــب فائحـــة والرايـــات خافقـــة والخيـــل متســـابقة حتـــى وصـــلوا إلـــى بـــ
بالمحفــة إلــى بــاب الســر فأضــاء المكــان ببهجتهــا وأشــرقت جهاتــه بحلــي زينتهــا فلمــا أقبــل الليــل فــتح الخــدم 
أبواب السرادق ووقفـوا وهـم محيطـون بالبـاب، ثـم جـاءت العروسـة وهـي بـين الجـواري كـالقمر بـين النجـوم أو 

صــورة وقــد نصــبوا لهــا ســرير مــن المرمــر المرصــع بالــدر الــدرة الفريــدة بــين اللؤلــؤ المنظــوم، ثــم دخلــت المق
والجوهر فجلست عليه ودخل عليها الملك وأوقـع اهللا محبتهـا فـي قلبـه فـأزال بكارتهـا وزال مـا كـان عنـده مـن 
القلب والسهر وأقام عندها نحـو شـهر فعلقـت منـه فـي أول ليلـة. وبعـد تمـام الشـهر خـرج وجلـس علـى سـرير 

  ى أن وفت أشهرها.مملكته وعدل في رعيته إل
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك عندما جلس على سرير مملكته إلى أن وفت أشهرها وفـي آخـر ليلـة الشـهر التاسـع 

لوالدة فوضـعت غالمـًا ذكـرًا تلـوح جاءها المخاض عند السحر فجلست على كرسي الطلق وهون اهللا عليها ا
عليــه عالمــات الســعادة، فلمــا ســمع الملــك بالولــد فــرح فرحــًا جلــيًال وأعطــى المبشــر مــاًال جــزيًال، ومــن فرحتــه 

  توجه إلى الغالم وقبله بين عينيه وتعجب من جماله الباهر وتحقق فيه قول الشاعر: 
 كـبـاأسدًا وآفاق الرياسة كو   اهللا خول منـه آجـام الـفـال

 والمحافل والجحافل والظبـى  هشت لمطلعه األسنة واألسـرة

  ليرى ظهور الخيل أوطأ مركبا  ال تركبوه على النهـود فـإنـه

 مشربـا ليرى دم األعداء أحلى  ولتفطموه عن الرضاع فـإنـه

وارتضــع ثــدي ثــم إن الــدايات أخــذن ذلــك المولــود وقطعــن ســرته وكحلــن مقلتــه ثــم ســموه تــاج الملــوك خــاران 
الــدالل وتربــى فــي حجــر اإلقبــال، وال زالــت األيــام تجــري واألعــوام تمضــي حتــى صــار لــه مــن العمــر ســبع 
سنين، فعند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلماء والحكماء وأمرهم أن يعلموا ولـده الخـط والحكمـة واألدب 

ف جميـع مـا طلبـه منـه الملـك أحضـره فمكثوا على ذلك مدة سنين حتى تعلم ما يحتـاج إليـه األمـر، فلمـا عـر 
من عند الفقهاء والمعلمين واحضر له أستاذًا يعلمه الفروسية فلم يزل يعلمه حتى صار له من العمر أربعـة 

  عشر سنة، وكان إذا خرج لبعض أشغاله يفتتن به كل من رآه.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  عد المئة في الليلة الخامسة والثالثين ب

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن تاج الملوك خاران بـن الملـك سـليمان شـاه مهـر فـي الفروسـية وفـاق أهـل 
زمانــه وصــار مــن فــرط جمالــه إذا خــرج إلــى بعــض أشــغاله يفتــتن بــه كــل مــن رآه حتــى نظمــوا فيــه األشــعار 

  شاعر: وتهتكت في محبته األحرار لما حوى من الجمال الباهر كما قال فيه ال
 غصنًا طيبًا بالنسيم قد اغـتـدى  عانقته فسكرت من طيب الشـذا

 أمسى بخمر رضابه متـنـبـذا  سكران ما شرب المدام وٕانـمـا

  فألجل ذلك على القلوب استحوذا  أضحى الجمال بأسره في أسـره

 إذا ما دمت في قيد الحـياة وال  واهللا ما خطر السلو بخـاطـري

  

 حـبـذا وجدًا بـه وصـبـابة يا  لى هواه وٕان متإن عشت عشت ع



فلمـــا بلـــغ مـــن العمـــر ثمانيـــة عشـــر عامـــًا وبلـــغ مبلـــغ لرجـــال زاد بـــه الجمـــال ثـــم صـــار لتـــاج الملـــوك خـــاران 
أصحاب وأحباب وكل من تقرب إليه يرجو أنه يصير سلطانًا بعـد مـوت أبيـه وأن يكـون عنـده أميـرًا. ثـم إنـه 

يفتر عنه ساعة واحدة وكان والده سليمان شاه ينهاه عـن ذلـك مخافـة عليـه  تعلق بالصيد والقنص وصار لم
من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه ذلك، فاتفق أنه قال لخدامه: خذوا معكم عليـق عشـرة أيـام فـامتثلوا مـا 

  أمرهم به، فلما خرج بأتباعه للصيد والقنص. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ليلة السادسة والثالثين بعد المئة في ال
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن تاج الملوك لما أمـر خدامـه بـالخروج وسـاروا فـي البـر ولـم يزالـوا سـائرين 
أربعة أيام حتى أشرفوا على أرض خضراء فيها وحوشًا راتعة وأشجار يانعـة وعيونـًا نابعـة فقـال تـاج الملـوك 

ا وأوسـعوا دائــرة حلقتهـا ويكـون اجتماعنــا عنـد رأس الحلقـة فــي المكـان الفالنــي، ألتباعـه: انصـبوا الحبائــل هنـ
فامتثلوا أمره ونصبوا الحبائل وأوسعوا دائـرة حلقتهـا فـاجتمع فيهـا شـيء كثيـر مـن أصـناف الوحـوش والغـزالن 
 إلى أن ضجت منهم الوحـوش وتنـافرت فـي وجـوه الخيـل فـأغرى عليهـا الكـالب والفهـود والصـقور ثـم ضـربوا

الوحوش بالنشاب فأصابوا مقاتل الوحوش وما وصلوا إلى آخر الحلقة ال وقد أخذوا من الوحوش شـيئًا كثيـرًا 
وهرب الباقي، وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء وأحضر الصيد وقسمه وأفرد ألبيه سليمان شـاه خـاص 

  الوحوش وأرسله إليه وفرق البعض على أرباب دولته.
بلت عليه قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجار فنزلت تلك القافلـة علـى المـاء فلما أصبح الصباح أق

والخضرة فلما رآهـم تـاج الملـوك قـال لـبعض أصـحابه: ائتنـي بخبـر هـؤالء واسـألهم ألي شـيء نزلـوا فـي هـذا 
: نحـن تجـار المكان، فلمـا توجـه إلـيهم الرسـول قـال لهـم: أخبرونـا مـن أنـتم وأسـرعوا فـي رد الجـواب فقـالوا لـه

ونزلنــا ألجــل الراحــة ألن المنــزل بعيــد علينــا وقــد نزلنــا فــي هــذا المكــان ألننــا مطمئنــون بالملــك ســليمان شــاه 
وولده ونعلم أن كل من نزل في هذا المكان صار في أمان واطمئنان ومعنا قمـاش نفـيس جئنـا بـه مـن أجـل 

لحال وأخبـره بمـا سـمعه مـن التجـار فقـال ابـن ولده تاج الملوك فرجع الرسول إلى ابن الملك وأعلمه بحقيقة ا
الملك: إذا كان معهم شيء جاؤوا به من أجلي فما أدخل المدينة وال أرحل من هذا المكـان حتـى أستعرضـه 
ثم ركـب جـواده وسـار وسـارت مماليكـه خلفـه إلـى أن أشـرف علـى القافلـة فقـام لـه التجـار ودعـوا لـه بالنصـر 

د ضربت له خيمة من األطلس األحمر مزركشة من الـدر والجـوهر وفـرش واإلقبال ودوام العز واألفضال وق
له مقعدًا سلطانيًا فـوق بسـاط مـن الحريـر وصـدره مـزركش بـالزمرد فجلـس تـاج الملـوك ووقفـت المماليـك فـي 
خدمته وأرسـل إلـى التجـار وأمـرهم أن يحضـروا بجميـع مـا معهـم فأقبلـت عليـه التجـار ببضـائعهم فاسـتعرض 

خــذ منهــا مــا يصــلح لــه ووفــى لهــم بــالثمن ثــم ركــب وأراد أن يســير فالحــت منــه التفاتــة إلــى جميــع بضــائعه وأ
القافلة فرأى شاب جميل الشباب نظيف الثياب، ظريف المعاني بجبين أزهر ووجه أقمر إال أن ذلـك الشـاب 

  لمباح.قد تغيرت محاسنه وعاله االصفرار من فرقة األحباب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا
  



  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن تــاج الملــوك الحــت منــه التفاتــة إلــى القافلــة فــرأى شــابًا جميــل الشــباب 
نظيف الثيـاب ظريـف المعـاني، إال أن ذلـك الشـاب قـد تغيـرت محاسـنه وعـاله االصـفرار مـن فرقـة األحبـاب 

  من جبينه العبر وهو ينشد هذه األبيات:  وزاد به االنتحاب وسالت
 والدمع في مقلتي يا صاح منهمل  طال الفراق ودام الهم والـوجـل

 بقيت فردًا فال قـلـب وال أمـل  والقلب ودعته يوم الفـراق وقـد

 والعلل من نطقها تشفى األمراض  يا صاحبي قف معي حتى أودع من

ساعة وغشي عليه فلما رآه تاج الملوك على هـذه الحالـة فـي أمـره  ثم إن الشاب بعدما فرغ من الشعر بكى 
وتمشى إليه فلمـا أفـاق مـن غشـيته نظـر ابـن الملـك واقفـًا علـى رأسـه فـنهض قائمـًا علـى قدميـه وفـي األرض 

فقــال: يــا مــوالي إن بضــاعتك لــيس  ؟بــين يديــه فقــال لــه تــاج الملــوك: ألي شــيء لــم تعــرض بضــاعتك علينــا
ادتك فقــال: ال بــد أن تعــرض علــي مــا معــك وتخبرنــي بحالــك فــإني أراك بــاكي العــين فيهــا شــيء يصــلح لســع

حزين القلب فإن كنت مظلومًا أزلنـا ظالمتـك وٕان كنـت مـديونًا قضـينا دينـك فـإن قلبـي قـد احتـرق مـن أجلـك 
حــين رأيتــك ثــم إن تــاج الملــوك أمــر بنصــب كرســي فنصــبوا لــه كرســيًا مــن العــاج واألبنــوس مشــبكًا بالــذهب 

لحريـــر وبســـطوا لـــه بســـاطًا مـــن الحريـــر فجلـــس تـــاج الملـــوك علـــى الكرســـي وأمـــر الشـــاب أن يجلـــس علـــى وا
البساط وقال له: اعرض علـي بضـاعتك فقـال لـه الشـاب: يـا مـوالي ال تـذكر لـي ذلـك فـإن بضـاعتي ليسـت 

عنـه فلمـا مناسبة لك، فقال له تاج الملوك: ال بد من ذلك ثم أمر بعض غلمانه بإحضارها فأحضروها قهـرًا 
 رآها الشاب جرت دموعه وبكى وأن واشتكى وصعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: 

 وما بقدك من لـين ومـن مـيل  بما بجفنيك من غنج ومن كـحـل

 وما بعطفك من لطف ومن ملـل  وما بثغرك من خمر ومن شـهـد

  أحلى من األمن عند الخائف الوجل  عندي زيارة طيف منك يا أمـلـي

إن الشــاب فــتح بضـاعته وعرضــها علــى تـاج الملــوك قطعــة قطعـة وتفصــيلة وأخــرج مـن جملتهــا ثوبــًا مــن  ثـم
األطلس منسوجًا بالذهب يساوي ألـف دينـار، فلمـا فـتح الثـوب وقـع مـن وسـطه خرقـة فأخـذها الشـاب بسـرعة 

خرقة حاجة فقـال فقال: يا موالي ليس لك بهذه ال ؟ووضعها تحت وركه فقال له تاج الملوك: ما هذه الخرقة
له ابن الملـك: أرنـي أياهـا قـال لـه: امتنعـت مـن عـرض بضـاعتي عليـك إال ألجلهـا فـإني ال أقـدر علـى أنـك 

  تنظر إليها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد المئة 
ك: أنا مـا امتنعـت مـن عـرض بضـاعتي عليـك إال قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملو 

ألجلهــا فــإني ال أقــدر علــى أنــك تنظــر إليهــا فقــال لــه تــاج الملــوك: ال بــد مــن كــوني أنظــر إليهــا وألــح عليــه 
واغتاظ، فأخرجها من تحت ركبتيه وبكى فقال له تاج الملوك: أرى أحوالك غير مستقيمة فأخبرني ما سـبب 

فلما سمع الشاب ذكر الخرقة، تنهـد وقـال: يـا مـوالي إن حـديثي عجيـب  ؟بكائك عند نظرك إلى هذه الخرقة
  وأمري غريب، مع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصور والتماثيل.

ثــم نشــر الخرقــة وٕاذا فيهــا غــزال مرقومــة بــالحرير مزركشــة بالــذهب األحمــر وقبالهــا صــورة غــزال آخــر وهــي 
مر وثـالث قصـبات مـن الزبرجـد فلمـا نظـر تـاج الملـوك إليـه مرقومة بالفضة وفي رقبته طوق من الذهب األ

وٕالــى حســن صــنعته قــال: ســبحان اهللا الــذي علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم وتعلــق قلــب تــاج الملــوك بحــديث هــذا 
  الشاب فقال له: احك لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال.

ًا غيـري وكـان لـي بنـت عـم تربيـت فقال الشاب: اعلم يا موالي أن أبي كان من التجار الكبار ولم يرزق ولـد
أنا وٕاياها في بيت أبي ألن أباهـا مـات، وكـان قبـل موتـه تعاهـد هـو وأبـي علـى أن يزوجـاني بهـا فلمـا بلغـت 
مبلغ الرجال وبلغت هي مبلغ النساء لم يحجبوها عني ولم يحجبوني عنها، ثم تحـدث والـدي مـع أمـي وقـال 

ة واتفـق مـع أمـي علـى هـذا األمـر ثـم شـرع أبـي فـي تجهيـز لها: في هذه السنة نكتب كتاب عزيز على عزيز 
مؤن الوالئم هذا كله وأنا وبنت عمي ننام مع بعضنا في فراش واحد ولم ندر كيف الحال وكانت هي أشـعر 
مني، وأعرف وأدرى، فلما جهز أبي أدوات الفرح ولم يبق غير كتب الكتاب، والدخول على بنـت عمـي أراد 

صالة الجمعة، ثم توجه إلى أصحابه من التجـار وغيـرهم وأعلمهـم بـذلك ومضـت  أبي أن يكتب الكتاب بعد
  أمي عزمت صواحباتها من النساء ودعت أقاربها.

فلما جاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعدة للجلـوس وغسـلوا رخامهـا وفرشـوا فـي دارنـا البسـط ووضـعوا فيهـا  
المقصــب واتفــق النــاس أن يجيئــوا بيتنــا بعــد صــالة مــا يحتــاج إليــه األمــر بعــد أن زوقــوا حيطانهــا بالقمــاش 

الجمعة ثم مضى أبي وعمل الحلويـات وأطبـاق السـكر ومـا بقـي غيـر كتـب الكتـاب، وقـد أرسـلتني أمـي إلـى 
الحمــام وأرســلت خلفــي بدلــة جديــدة مــن أفخــر الثيــاب، فلمــا خرجــت مــن الحمــام لبســت تلــك البدلــة الفــاخرة 

رائحــة زكيــة عبقــت فــي الطريــق، ثــم أردت أن أذهــب إلــى الجــامع  وكانــت مطيبــة فلمــا لبســتها فاحــت منهــا
فتذكرت صاحبًا لي فرجعت أفتش عليه ليحضر كتـب الكتـاب وقلـت فـي نفسـي: أشـتغل بهـذا األمـر إلـى أن 
يقرب وقت الصالة ثـم إنـي دخلـت زقاقـًا مـا دخلتـه قـط وكنـت عرقـان مـن أثـر الحمـام والقمـاش الجديـد الـذي 

حــت روائحــي فقعــدت فــي رأس الزقــاق ألرتــاح علــى مصــطبة، وفرشــت تحتــي علــى جســدي فســاح عرقــي وف
منديًال مطرزًا كان معي فاشتد الحر فعرق جبيني وصار العرق ينحدر علـى وجهـي ولـم يمكـن مسـح العـرق 
عن وجهي بالمنديل ألنه مفـروش تحتـي، فـأردت أن آخـذ ذيـل فرجيتـي وأمسـح وجنتـي فمـا أدري إال ومنـديل 

وق وكان ذلك المنديل أرق من النسيم ورؤيتـه ألطـف مـن شـفاء السـقيم فمسـكته بيـدي أبيض وقع علي من ف
  ورفعت رأسي إلى فوق ألنظر من أين سقط هذا المنديل، فوقعت عيناي في عين صاحبة هذا الغزال.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد المئة 
أيها الملك السـعيد أن الشـاب قـال لتـاج الملـوك: فرفعـت رأسـي إلـى فـوق ألنظـر مـن أيـن سـقط قالت: بلغني 

هــذا المنــديل فوقعــت عينــي فــي عــين صــاحبة هــذا الغــزال وٕاذا بهــا مطلــة مــن طاقــة مــن شــباك نحــاس لــم تــر 
م عيني أجمل منها، وبالجملة يعجز عن وصفها لساني فلما رأتني نظرت إليها وضعت إصبعها فـي فمهـا ثـ

أخـذت إصـبعها الوسـطاني وألصـقته بإصـبعها الشـاهد ووضـعتهما علـى صـدرها بـين نهـديها ثـم أدخلـت رأسـًا 
من الطاقة وسدت باب الطاقـة وانصـرفت فانطلقـت فـي قلبـي النـار وزاد بـي االسـتعار وأعقبتنـي النظـرة ألـف 

انيـًا، فوجـدتها مطبوقـة حسرة وتحيرت ألني لـم أسـمع مـا قالـت ولـم أفهـم مـا بـه أشـارت فنظـرت إلـى الطاقـة ث
فصبرت إلى مغيب الشمس فلم أسمع حسًا ولم أر شخصًا فلما يئست مـن رؤيتهـا قمـت مـن مكـاني وأخـذت 
المنــديل معــي، ثــم فتحتــه ففاحــت منــه رائحــة المســك حصــل لــي مــن تلــك الرائحــة طــرب عظــيم حتــى صــرت 

قــة فرأيتهــا مضــمخة بــالروائح كــأنني فــي الجنــة، ثــم نشــرته بــين يــدي فســقطت منــه ورقــة لطيفــة ففتحــت الور 
  الزكيات ومكتوب عليها هذه األبيات: 

 بخط رقيق والخطوط فنون  بعثت له أشكو من ألم الجوى

 رقيقًا دقيقًا ال يكـاد يبـين  فقال خليلي ما لخطك هكذا

 كذا خطوط العاشقين تكون  فقلت ألني في نحـول ودقة

ديل، نظــر العــين فرأيــت فــي إحــدى حاشــيته تســطير هــذين ثــم بعــد أن قــرأت األبيــات أطلقــت فــي بهجــة المنــ
  البيتين: 

 سطرين في خديه بالريحان  كتب العذار ويا له من كاتب

  وٕاذا انثنى وأخجله األغصان  وأخيرة القمرين منه إذا بـدا

  وسطر الحاشية األخرى هذين البيتين: 
 سطرين من سبج علـى تـفـاح  كتب العذار بعنبـر فـي لـؤلـؤ

 الراح والسكر في الوجنات ال في  القتل في الحدق المراضي إذا رنت

فلما رأيت ما على المنديل من أشعار انطلق في فؤادي لهيـب النـار، وزادت بـي األشـواق واألفكـار وأخـذت  
المنديل والورقة وأتيت بهما إلى البيـت وأنـا ال أدري لـي حيلـة فـي الوصـال وال أسـتطيع فـي العشـق وتفصـيل 

مــال، فمــا وصــلت إلــى البيــت إال بعــد مــدة مــن الليــل فرأيــت بنــت عمــي جالســة تبكــي فلمــا رأتــي مســحت األج
دموعها وأقبلت علي وقلعتني ثيابي وسألتني عن سـبب غيـابي وأخبرتنـي أن جميـع النـاس مـن أمـراء وكبـراء 

ـــوا الطعـــام واســـتمروا مـــد ـــرهم قـــد اجتمعـــوا فـــي بيتنـــا وحضـــر القاضـــي والشـــهود، وأكل ة جالســـين وتجـــار وغي
ينتظــرون حضــورك مــن أجــل كتــب الكتــاب فلمــا يئســوا مــن حضــورك تفرقــوا وذهبــوا إلــى حــال ســبيلهم وقالــت 



لي: أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظًا شديدًا وحلف أنه ال يكتب كتابنـا إال فـي السـنة القابلـة ألنـه غـرم فـي هـذا 
تــأخرت إلــى هــذا الوقــت وحصــل مــا  الفــرح مــاًال كثيــرًا ثــم قالــت لــي: مــا الــذي جــرى لــك فــي هــذا اليــوم حتــى

فقلت لها: جرى لي كذا وكذا وذكرت لها المنديل وأخبرتها بالخبر مـن أولـه إلـى آخـره  ؟حصل بسبب غيابك
 فأخذت الورقة والمنديل، وقرأت ما فيهما وجرت دموعها على خدودها وأنشدت هذه األبيات: 

 فقل كذبت كلـه اضـطـرار  من قال أول الهـوى اخـتـيار

 دلت على صحتـه األخـبـار  وليس بعد االضـطـرار عـار

 فإن تشأ فقـل عـذاب يعـذب  ما زيفت على صحيح الـنـقـد

 نعـمة أو نـقـــمة أو أرب  أو ضربان في الحشى أو ضرب

 قد حرت بين عكسه والطـرد  تأتنس النفس له أو تـعـطـب

 سـموثغرها على الـدوام بـا  ومـع ذا أيامـه مـواســـم

 وهو لكل مـا يشـين حـاسـم  ونفحـات طـيبـهـا نـواسـم

   ما حل قط قلـب نـذل وغـد

فقلت لها: ما نطقت بشيء غير أنها وضـعت إصـبعها  ؟ثم إنها قالت لي: فما قالت لك وما أشارت به إليك
خلــت فــي فمهــا ثــم قرنتهــا باإلصــبع الوســطى وجعلــت اإلصــبعين علــى صــدرها وأشــارت إلــى األرض ثــم أد

رأسها وأغلقت الطاقة ولم أرها بعد ذلك فأخذت قلبي معها فقعدت إلى غياب الشمس أنها تطل من الطاقـة، 
ثانيًا فال تفعل فلما يئست منها قمت من ذلك المكـان وهـذه قصـتي وأشـتهي منـك أن تعينينـي علـى مـا بليـت 

ني، وال بـد أن أسـاعدك علـى فرفعت رأسها إلي وقالت: يا ابن عمي لو طلبت عيني ألخرجتهـا لـك مـن جفـو 
 ؟حاجتك وأساعدها علـى حاجتهـا فإنهـا مغرمـة بـك كمـا أنـك مغـرم بهـا فقلـت لهـا: ومـا تفسـير مـا أشـارت بـه

قالت: أما موضع إصبعها في فمها فإنه إشارة إلى أنك عندها بمنزلة روحهـا مـن جسـدها وٕانمـا تعـض علـى 
لمحبين على المحبـوبين وأمـا الورقـة فإنهـا إشـارة إلـى أن وصالك بالنواجذ وأما المنديل فإنه إشارة إلى سالم ا

روحها متعلقة بك وأما موضع إصبعيها على صدريها بـين نهـديها، فتفسـيره أنهـا تقـول لـك بعـد يـومين تعـال 
هنــا ليــزول عنــي بطلعتــك العنــا. اعلــم يــا ابــن عمــي أنهــا لــك عاشــقة وبــك واثقــة وهــذا مــا عنــدي مــن التفســير 

خــل وأخــرج لجمعــت بينــك وبينهــا فــي أســرع وقــت وأســتركما بــذيلي. قــال الغــالم: فلمــا إلشــارتها ولــو كنــت أد
سمعت ذلك منها شكرتها على قولها وقلت في نفسي: أنا اصبر يومين ثم قعدت في البيت يومين ال أدخـل 
وال أخرج وال آكل وال أشـرب ووضـعت رأسـي فـي حجـر ابنـة عمـي وهـي تسـلني وتقـول: قـوي عزمـك وهمتـك 

  وخاطرك. طيب قلبك
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة األربعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال لتــاج الملــوك: فلمــا انقضــى اليومــان قالــت لــي ابنــة عمــي: 

  بي وبخرتني.طب نفسًا وقر عينًا والبس ثيابك وتوجه إليها على الميعاد ثم إنها قامت وغيرت أثوا
ثم شددت حيلي وقويت قلبي وخرجـت وتمشـيت إلـى أن دخلـت الزقـاق وجلسـت علـى المصـطبة قناعـه وٕاذا  

بالطاقة قد انفتحت فنظرت بعيني إليها، فلما رأيتها وقعت مغشيًا علي ثم أفقت فشددت عزمي وقويـت قلبـي 
نــديًال أحمــر، رأتنــي شــمرت عــن ونظــرت إليهــا ثانيــًا فغبــت عــن الوجــود، ثــم اســتفقت فرأيــت معهــا مــرآة وم

ساعديها وفتحت أصابعها الخمس، ودقت بها على صدرها بالكف والخمس أصابع ثم رفعـت يـديها وأبـرزت 
المـاء مـن الطاقـة، وأخـذت المنـديل األحمـر ودخلـت بـه وعـادت وأدلتـه مـن الطاقـة إلـى صـوب الزقـاق ثــالث 

أســها ثــم جــذبتها مــن الطاقــة وأغلقــت الطاقــة مــرات وهــي تدليــه وترفعــه ثــم عصــرته ولفتــه بيــدها وطأطــأت ر 
وانصــرفت، ولــم تكلمنــي كلمــة واحــدة بــل تركتنــي حيــران ال أعلــم مــا أشــارت بــه، واســتمريت جالســًا إلــى وقــت 
العشاء، ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل، فوجدت ابنة عمي واضعة يدها على خـدها وأجفانهـا تسـكب 

 العبرات وهي تنشد هذه األبيات: 

 كيف السلو وأنت غصـن أهـيف  ولالحـي عـلـيك يعـنـفمالي 

 ما للهوى العذري عنها مصـرف  يا طلعة سلبت فـؤادي وانـثـنـت

 ما ليس يفعله الصقيل المـرهـف  تركية األلحاظ تفعل بـالـحـشـا

 جلد على حمل القميص وأضعـف  حملتني ثقل الـغـرام ولـيس لـي

  من جفن من تهوى بروعك مرهف  يولقد بكيت دمًا لقـول عـوازلـ

 جسمي كخصرك بالنحافة ملتـف  يا ليت قلبي مثل قـلـبـك إنـمـا

 صعب علي وحاجب ال ينـصـف  لك يا أميري في المالحة نـاظـر

 في يوسف كم في جمالك يوسـف  كذب الذي قال المـالحة كـلـهـا

 ـلـفأتـك من أعين الرقباء كـم  أتكلف اإلعراض عنـك مـخـافة

فلمــا ســمعت شــعرها زاد مــا بــي مــن الهمــوم وتكــاثرت علــي الغمــوم ووقعــت فــي زوايــا البيــت فنهضــت إلــي 
وحملتني وقلعتني أثوابي ومسحت وجهي بكمها، ثم سألتني عما جرى لي فحكيت لها جميع ما حصل منها 

يــام وأمــا إشــارتها فقالــت يــا ابــن عمــي أمــا إشــارتها بــالكف والخمســة أصــابع فــإن تفســيره تعــال بعــد خمســة أ
  بالمرآة وٕابراز رأسها من الطاقة فإن تفسيره اقعد على دكان الصباغ حتى يأتيك رسولي.

فلما سمعت كالمها اشتعلت النار في قلبي وقلت: باهللا يـا بنـت عمـي إنـك تصـدقيني فـي هـذا التفسـير ألنـي 
قلبـــك فـــإن غيـــرك يشـــتغل  رأيــت فـــي الزقـــاق صـــباغًا يهوديــًا، ثـــم بكيـــت فقـــال ابنــة عمـــي قـــوي عزمـــك وثبــت

بالعشق مدة سنين ويتجلد على حر الغرام وأنت لك جمعة فكيف يحصل لـك هـذا الجـزع. ثـم أخـذت بـالكالم 



وأتت لي بالطعام فأخذت لقمة وأردت أن آكلها فما قدرت فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لذيـذ المنـام 
ذقـت حـرارة العشـق إال فـي هـذه المـرة فضـعفت واصفر لوني وتغيرت محاسني ألني ما عشقت قبل ذلـك وال 

بنـت عمــي مـن أجلــي وصـارت تــذكر لـي أحــوال العشـاق والمحبــين علـى ســبيل التسـلي فــي كـل ليلــة إلــى أن 
أنــام، وكنــت أســتيقظ فأجــدها ســهرانة مــن أجلــي ودمعهــا يجــري علــى خــدها ولــم أزل كــذلك إلــى أن مضــت 

ي وألبسـتني ثيـابي وقالـت لـي توجـه إليهـا قضـى اهللا الخمسة أيام فقامت ابنة عمي وسـخنت لـي مـاء وحممتنـ
حاجتــك وبلغــك مقصــودك مــن محبوبتــك فمضــيت ولــم أزل ماشــيًا إلــى أن أتيــت إلــى رأس الزقــاق وكــان ذلــك 
في يوم السبت فرأيت دكان الصباغ مقفلة فجلست عليها حتى أذن العصر واصـفرت الشـمس وأذن المغـرب 

لــم أســمع حســًا وال خبــرًا فخشــيت علــى نفســي وأنــا جــالس وحــدي. فقمــت ودخــل الليــل وأنــا ال أدري لهــا أثــرًا و 
وتمشيت وأنا كالسكران إلى أن دخلت البيت، فلما دخلت رأيت ابنة عمـي عزيـزة وٕاحـدى يـديها قابضـة علـى 

  وتد مدقوق في الحائط ويدها األخرى على صدرها وهي تصعد الزفرات وتنشد هذه األبيات: 
  فحنت إلى بان الحجارة ورنده  ـاوما وجد أعرابية بان أهلـه

 بنار قرأه والدمـوع بـورده  إذا آنست ركبًا تكفل شوقـهـا

 بـوده يرى أنني أذنبت ذنبـاً   بأعظم من وجدي بحبي وٕانمـا

فلما فرغت من شعرها التفتت إلي فرأتني أبكي فمسحت دموعها ودموعي بكمها وتبسمت فـي وجهـي وقالـت 
 بما أعطاك فألي شيء لـم تبـت الليلـة عنـد محبوبتـك ولـم تقـض منهـا إربـك، فلمـا لي يا ابن عمي هناك اهللا

سمعت كالمها رفستها برجلـي فـي صـدرها فانقلبـت علـى اإليـوان فجـاءت جبهتهـا علـى طـرف اإليـوان وكـان 
  هناك وتد فجاء في جبهتها فتأملتها قد انفتح وسال دمها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة الحادية واألربعين بعد المئة 
قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما رفسـت ابنـة عمـي فـي صـدرها انقلبـت علـى 
طرف اإليوان فجاء الوتد في جبينها وسال دمها فسـكتت ولـم تنطـق بحـرف واحـد، ثـم إنهـا قامـت فـي الحـال 

ح وتعصـبت بعصـابة ومسـحت الـدم الـذي سـال علـى البسـاط وكـأن ذلـك وأحرقت حرقًا وحشـت بـه ذلـك الجـر 
شيء ما كان، ثم إنها أتتني وتبسمت في وجهي وقالت لي بلين الكـالم واهللا يـا ابـن عـم مـا قلـت هـذا الكـالم 
ــدم فــي هــذه الســاعة قــد خفــت رأســي وخفــت  اســتهزاء بــك وال بهــا وقــد كنــت مشــغولة بوجــع رأســي ومســح ال

ان مـن أمـرك فحكيـت لهـا جميـع مـا وقـع لـي منهـا فـي ذلـك اليـوم وبعـد كالمـي بكيـت جبهتي فأخبرني بما كـ
فقالت يا ابن عمي أبشر بنجاح قصدك وبلوغ أملـك إن هـذه عالمـة القبـول وذلـك أنهـا غابـت ألنهـا تريـد أن 
تخبرك وتعرف هل أنت صـابر أو ال وهـل أنـت صـادق فـي محبتهـا أو ال، وفـي غـد توجـه إليهـا فـي مكانـك 

وانظر ماذا تشير به إليك فقد قربت أفراحك وزالـت أتراحـك وصـارت تسـليني علـى مـا بـي وأنـا لـم أزل األول 



متزايد الهموم والغموم، ثم قدمت لي الطعام فرفسته فانكبت كل زبديـة فـي ناحيـة وقلـت كـل مـن كـان عاشـقًا 
يـا ابـن عمـي إن هـذه عالمـة  فهو مجنون ال يميل إلى الطعام وال يلتذ بمنام فقالت لي ابنة عمي عزيزة واهللا

المحبــة وســالت دموعهــا ولمــت شــقافة الزبــادي ومســحت الطعــام وجلســت تســايرني وأنــا أدعــو اهللا أن يصــبح 
  الصباح.

فلمـــا أصـــبح الصـــباح وأضـــاء بنـــوره والح توجهـــت إليهـــا ودخلـــت ذلـــك الزقـــاق بســـرعة وجلســـت علـــى تلـــك 
ضـــحك، ثـــم رجعـــت وهـــي معهـــا مـــرآة وكـــيس المصـــطبة وٕاذا بالطاقـــة انفتحـــت وأبـــرزت رأســـها منهـــا وهـــي ت

وقصرية ممتلئة زرعًا أخضر وفي يدها قنديل، فأول ما فعلت أخذت المرآة في يدها وأدخلتها في الكيس ثـم 
ربطته ورمته في البيت ثم أرخت شعرها على وجههـا ثـم وضـعت القنـديل علـى رأس الـزرع لحظـة ثـم أخـذت 

قلبي من هذا الحـال ومـن إشـاراتها الخفيـة ورموزهـا المخفيـة جميع ذلك وانصرفت به وأغلقت الطاقة فانفطر 
وهــي لــم تكلمنــي بكلمــة قــط فاشــتد ذلــك غرامــي وزاد وجــدي وهيــامي، ثــم إنــي رجعــت علــى عقبــي وأنــا بــاكي 
العــين حــزين القلــب حتــى دخلــت البيــت فرأيــت بنــت عمــي قاعــدة ووجههــا إلــى الحــائط وقــد احتــرق قلبهــا مــن 

كبتها منعتها أن تخبرني بشيء مما عندها من الغـرام لمـا رأت مـا أنـا فيـه مـن كثـرة الهم والغم والغيرة ولكن ن
الوجد والهيام، ثم نظرت إليها فرأيت على رأسها عصابتين إحداهما مـن الوقعـة علـى جبهتهـا واألخـرى علـى 

  عينيها بسبب وجع أصابها من شدة بكائها وفي في أسوأ الحاالت تبكي وتنشد هذه األبيات: 
 أيها الراحل المقيم بقـلـبـي  كنت لـم تـزل بـأمـان أينما

  منقذ من صروف دهر وخطب  ولك اهللا حيث أمـسـيت حـار

 أنت مستوطن بدار وشـعـب  ليت شعري بأي أرض ومغنى

 فدموعي من المحاجر شربـي  إن يكن شربك الـقـراح زالال

 وجنـبـي كالتجافي بين الرقاد  كل شيء سوى فراقك عـذب

فال فرغت من شعرها نظرت إلي فرأتني وهي تبكي فمسـحت دموعهـا ونهضـت إلـي ولـم تقـدر أن تـتكلم ممـا 
هي فيه من الوجد ولم تزل ساكتة برهة من الزمان، ثم بعد ذلك قالت: يا ابن عمـي أخبرنـي بمـا حصـل لـك 

وظفــرت ببلــوغ منهــا فــي هــذه المــرة فأخبرتهــا بجميــع مــا حصــل لــي فقالــت لــي: اصــبر فقــد آن أوان وصــالك 
آمالك. أما إشارتها لـك بـالمرآة وكونهـا أدخلتهـا فـي الكـيس فإنهـا تقـول لـك: اصـبر إلـى أن تغطـس الشـمس، 
وأما إرخاؤها شعرها على وجهها فإنها تقول لك: إذ أقبل الليل وانسدل سواد الظالم على نور النهـار فتعـال، 

: إذا جئـت فادخـل البسـتان الـذي وراء الزقـاق، وأمـا وأما إشارتها لك بالقصرية التي فيهـا زرع فإنهـا تقـول لـك
إشارتها لك بالقنديل فإنها تقول لك: إذا جئت البستان فامش فيـه وأي موضـع وجـدت القنـديل مضـيئًا فتوجـه 

  إليه واجلس تحته وانتظرني فإن هواك قاتلي.
 أحصـل مقصـودي فلما سمعت كالم ابنـة عمـي صـحت مـن فـرط الغـرام وقلـت: كـم تعـديني وأتوجـه إليهـا وال

وال أجــد لتفســيرك معنــى صــحيحًا، فعنــد ذلــك ضــحكت بنــت عمــي وقالــت لــي: بقــي عليــك مــن الصــبر أن 



تصــبر بقيــة هــذا اليــوم إلــى أن يــولي النهــار ويقبــل الليــل باالعتكــار فتحظــى بالوصــال وبلــوغ اآلمــال وهــذا 
  الكالم صدق بغير يمين، ثم أنشدت هذين البيتين: 

  وت الهم ال تلجوبي  درب األيام تندرج

  

 قربته ساعة الفرج  رب أمر عز مطلبه

ثم إنها أقبلت علي وصارت تسليني بلين الكالم ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام مخافة من غضـبي 
عليها ورجاء ميلي إليها ولم يكن لها قصد إال أنها أتت إلي وقلعتني ثم قالت: يا ابن عمي اقعد معي حتـى 

ك إلى آخر النهار وٕان شاء اهللا تعالى ما يأتي الليل إال وأنت عند محبوبتك فلم ألتفت إليهـا أحدثك بما يسلي
وصرت أنتظر مجيء الليل وأقول: يا رب عجل بمجيء الليل، فلما أتى الليـل بكـت ابنـة عمـي بكـاء شـديدًا 

محبوبتــك وأعطتنــي حبــة مســك خــالص وقالــت لــي: يــا ابــن عمــي اجعــل هــذه الحبــة فــي فمــك فــإذا اجتمعــت ب
 وقضيت منها حاجتك وسمحت لك بسما تمنيت فأنشدها هذا البيت: 

  إذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنع  أال أيها العناق بالـلـه خـبـروا

ثم إنهـا قبلتنـي وحلفتنـي أنـي ال أنشـدها ذلـك البيـت مـن الشـعر إال بعـد خروجـي مـن عنـدها فقلـت لهـا سـمعًا 
لــم أزل ماشــيًا حتــى وصــلت إلــى البســتان فوجــدت بابــه مفتوحــًا وطاعــة، ثــم خرجــت وقــت العشــاء ومشــيت و 

فدخلتــه فرأيــت نــورًا علــى بعــد فقصــدته فلمــا وصــلت إليــه وجــدت مقعــدًا عظيمــًا معقــودًا عليــه قبــة مــن العــاج 
واألبنـــوس والقنـــديل معلـــق فـــي وســـط تلـــك القبـــة وذلـــك المقعـــد مفـــروش بالبســـط الحريـــر المزركشـــة بالـــذهب 

بيـرة موقـودة فـي شـمعدان مـن الـذهب تحـت القناديـل وفـي وسـط المقعـد فسـقية فيهـا والفضة، وهنـاك شـمعة ك
أنواع التصاوير وبجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة بفوطة من الحرير وٕالـى جانبهـا باطيـة كبيـرة مـن الصـيني 
مملوءة خمرًا وفيها قدح من بلور مزركش بالذهب وٕالى جانب الجميع طبق كبير من فضـة مغطـى مكشـفته 

أيت فيه من سائر الفواكه مـا بـين تـين ورمـان وعنـب ونـارنج وٕاتـرنج وكبـاد وبينهـا أنـواع الريـاحين مـن ورد فر 
وياسمين وآس ونسرين ونرجس ومن سائر المشـمومات فهمـت بـذلك المكـان وفرحـت غايـة الفـرح وزال عنـي 

  الهم والترح لكني في هذا الدار أحدًا من خلق اهللا تعالى.
  فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح

  
  في الليلة الثانية واألربعين بعد المئة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال لتــاج الملــوك: ولــم أر عبــدًا وال جاريــة وال مــن يعــاني هــذه 
األمــور، فجلســت فــي ذلــك المقعــد أنتظــر مجــيء محبوبــة قلبــي إلــى أن مضــى أول ســاعة مــن الليــل وثــاني 

ث سـاعة فلـم تـأت واشـتد بـي الجـوع ألن لـي مـدة مـن الزمـان مـا أكلـت طعامـًا لشـدة وجـدي، فلمـا ساعة وثالـ



رأيــت ذلــك المكــان وظهــر لــي صــدق بنــت عمــي فــي فهــم إشــارة معشــوقتي اســترحت ووجــدت ألــم الجــوع وقــد 
  شوقتني روائح الطعام الذي في السفرة لما وصلت إلى ذلك المكان.

ســي األكــل فتقــدمت إلــى الســفرة وكشــفت الغطــاء فوجــدت فــي وســطها واطمأنــت نفســي بالوصــال فاشــتهت نف
طبقًا من الصيني وفيه أربع دجاجات محمـرة ومتبلـة بالبهـارات وحـول ذلـك الطبـق أربـع زبـادي واحـدة حلـوى 
واألخـــرى حـــب الرمـــان والثالثـــة بقـــالوة والرابعـــة قطـــايف وتلـــك الزبـــادي مـــا بـــين حلـــو وحـــامض، فأكلـــت مـــن 

لحم وعمـدت إلـى الـبقالوة وأكلـت منهـا مـا تيسـر ثـم قصـدت الحلـوى وأكلـت ملعقـة أو القطايف وأكلت قطعة 
اثنتين أو ثالثة أو أربعًا وأكلت بعض دجاجة وأكلت لقمـة فعنـد ذلـك امـتألت معـدتي وارتخـت مفاصـلي وقـد 
كسلت عن السهر فوضعت رأسي على وسادة بعد أن غسلت يدي فغلبني النوم ولم أعلم بمـا جـرى لـي بعـد 

فمــا اســتيقظت حتــى أحرقنــي حــر الشــمس ألن لــي أيامــًا مــا ذقــت منامــًا، فلمــا اســتيقظت وجــدت علــى  ذلــك
بطني ملحًا وفحمًا فانتصبت واقفًا ونفضت ثيابي وقـد التفـت يمينـًا وشـماًال فلـم أجـد أحـدًا ووجـدت أنـي كنـت 

علـى خـدي وتأسـفت نائمًا على الرخام من غير فرش فتحيرت في عقلي وحزنت عزنًا عميقًا وجرت دموعي 
على نفسي فقمت وقصدت البيت فلما وصلت إليه وجدت ابنة عمـي تـدق بيـدها علـى صـدرها وتبكـي بـدمع 

  يباري السحب الماطرات وتنشد هذه األبيات: 
 فأثار الهوى ينشر هبـوبـه  هب ريح من الحي ونـسـيم

 كل صب بحظه ونصـيبـه  يا نسيم الصبا هـلـم إلـينـا

 كاعتناق المحب صدر حبيبته  غرام اعتنقـنـاأو قدرنا من ال

 كل عيش من الزمان وطيبه  حرم اهللا بعد وجه ابن عمـي

 ذائب من حر الهوى ولهيبـه  ليت شعري هل قلبه مثل قلبي

فلما رأتني قامت مسرعة ومسحت دموعها وأقبلت علي بلين كالمها وقالـت: يـا ابـن عمـي أنـت فـي عشـقك  
بك من تحـب وأنـا فـي بكـائي وحزنـي علـى فراقـك مـن يلـومني، ولكـن ال آخـذك اهللا قد لطف اهللا بك حيث أح

من جهتي ثم إنها تبسمت في وجهي تبسم الغيظ والطفتني وقلعتني ثيـابي ونشـرتها وشـمتها وقالـت: واهللا مـا 
هذه روائـح مـن حظـي بمحبوبـه فـأخبرني بمـا جـرى لـك يـا ابـن عمـي فأخبرتهـا بجميـع مـا جـرى لـي فتبسـمت 

الغيظ. ثانيًا وقالت: إن قلبي مـآلن موجـع فـال عـاش مـن يوجـع قلبـك، وهـذه المـرأة تتعـزز عليـك تعـززًا تبسم 
قويــًا واهللا يــا ابــن عمــي إنــي خائفــة عليــك منهــا، واعلــم يــا ابــن عمــي أن تفســير الملــح هــو أنــك مســتغرق فــي 

الطباع، ألنك تدعي أنك النوم فكأنك دلع الطعم بحيث تعارفك النفوس فينبغي لك أن تتملح حتى ال تمجك 
من العشاق الكرام والنوم على العشـاق حـرام فـدعواك المحبـة كاذبـة وكـذلك هـي محبتهـا لـك كاذبـة ألنهـا لمـا 
رأتك نائمًا لم تنبهك، ولو كانت محبتهـا لـك صـادقة أنبهتـك، وأمـا الفحـم فـإن تفسـير إشـارته سـود اهللا وجهـك 

كـن لـك همـة إال األكـل والشـرب والنـوم فهـذا تفسـير إشـارتها حيث ادعيت المحبة كذبًا وٕانما أنت صغير لم ي
  فاهللا يخلصك منها.



فلمــا ســمعت كالمهــا ضــربت بيــدي علــى صــدري وقلــت: واهللا إن هــذا هــو الصــحيح ألنــي نمــت والعشــاق ال 
ينامون فأنا الظالم لنفسي وما كان أضر علي من األكل والنوم فكيف يكون األمر، ثم إني زدت فـي البكـاء 

البنة عمي: دليني على شـيء أفعلـه وارحمينـي يرحمـك اهللا وٕاال مـت وكانـت بنـت عمـي تحبنـي محبـة وقلت 
 شديدة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد المئة 
كن يا ابـن عمـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فقالت لي على رأسي وعيني ول

قد قلت لك مرارًا لـو كنـت أدخـل وأخـرج لكنـت أجمـع بينـك وبينهـا فـي أقـرب زمـن وأغطيكمـا بـذيلي وال أفعـل 
معك هذا إال لقصد رضاك وٕان شاء اهللا تعالى أبذل غاية الجهـد فـي الجمـع بينكمـا ولكـن اسـمع قـولي وابلـغ 

لعشاء فاجلس في الموضع الـذي كنـت فيـه، أمري واذهب إلى نفس ذلك المكان واقعد هناك فإذا كان وقت ا
واحذر أن تأكل شيئًا ألن األكل يجلب النوم وٕاياك أن تنام فإنها ال تأتي لك حتـى يمضـي الليـل ربعـه كفـاك 

  اهللا شرها.
فلما سمعت كالمها فرحت وصرت أدعو اهللا أن يأتي الليل، فلما أردت االنصراف قالت لي ابنـة عمـي: إذا 

ا البيت المتقدم وقت انصرافك فقلت لها: على الرأس والعين فلما خرجت وذهبـت إلـى اجتمعت بها فاذكر له
البســتان وجــدت المكــان مهيــأ علــى الحالــة التــي رأيتهــا أوًال وفيــه مــا يحتــاج إليــه مــن الطعــام والشــراب والنقــل 

لـم أقـدر علـى المشموم وغير ذلك فطلعت المقعد وشممت رائحة الطعام فاشـتاقت نفسـي إليـه فمنعتهـا مـرارًا ف
منعها فقمت وأتيت إلى السفرة وكشفت غطاءهـا فوجـدت صـحن دجـاج وحولـه أربـع زبـادي مـن الطعـام فيهـا 
أربعــة ألــوان فأكلــت مــن كــل لــون لقمــة وأكلــت مــا تيســر مــن الحلــوى وأكلــت قطعــة لحــم وشــربت مــن الــزردة 

طبقــت أجفــاني فأخـــذت وأعجبتنــي فــأكثر الشــرب منهـــا بالملعقــة حتــى شـــبعت وامــتألت بطنــي وبعــد ذلـــك ان
وسادة ووضعتها تحت رأسي وقلت لعلي أتكئ عليهـا وال أنـام فأغمضـت عينـي ونمـت ومـا إن انتبهـت حتـى 
طلعت الشمس فوجدت على بطني كعب عظم وفردة طـاب بلـح وبـزرة خـروب ولـيس فـي المكـان شـيء مـن 

وأنــا مغتــاظ إلــى أن فــرش وال غيــره وكأنــه لــم يكــن فيــه شــيء بــاألمس فقمــت ونفضــت الجميــع عنــي وخرجــت 
  وصلت إلى البيت فوجدت ابنة عمي تصعد الزفرات وتنشد األبيات: 

 ودموع على الخدود تـسـيح  جسدنا حل وقـلـب جـريح

 كل ما يفعل المليح مـلـيح  وحبيب صعب التجني ولكـن

 إن طرفي من الدموع قريح  يا ابن عمي مألت بالوجد قلبي

ثــم مســحت دموعهــا وأقبلــت علــي وقبلتنــي، أخــذت تضــمني إلــى صــدرها  فنهــرت ابنــة عمــي وشــتمتها فبكــت،
وأنا أتباعد عنها وأعاتب نفسي، فقالت لي: يا ابن عمي كأنك نمت فـي هـذه الليلـة، فقلـت لهـا: نعـم ولكننـي 
لما انتبهت وجدت كعب عظم على بطني وفردت طاب ونواة بلح وبزرة خروب وما أدري ألي شـيء فعلـت 

  هكذا.



قبلت عليها وقلت لهـا: فسـري لـي إشـارة فعلهـا هـذا وقـولي لـي مـاذا أفعـل وسـاعديني علـى الـذي ثم بكيت وأ 
أنا فيه فقالت لي: علـى الـرأس والعـين أمـا فـردة الطـاب التـي وضـعتها علـى بطنـك فإنهـا تشـير لـك إلـى أنـك 

الـبلح فإنهـا  حضرت وقلبك غائب وكأنها تقول لك: ليس العشق هكذا فال تعد نفسك من العاشـقين وأمـا نـواة
تشير لك بها إلى أنك لو كنت عاشقًا لكان قلبك محترقًا بـالغرام، ولـم تـذق لذيـذ المنـام فـإن لـذة الحـب كتمـرة 
ألهبت في الفؤاد جمرة وأما بزرة الخروب فإنها تشير لك به إلى أن قلب المحب مسـلوب وتقـول لـك: اصـبر 

  على فراقها صبر أيوب.
فــي فــؤادي النيــران وزادت بقلبــي األحــزان فصــحت وقلــت: قــدر اهللا علــي فلمــا ســمعت هــذا التفســير انطلقــت 

النــوم لقلــة بختــي، ثــم قلــت لهــا: يــا ابنــة عمــي بحيــاتي عنــدك أن تــدبري لــي حيلــة أتوصــل بهــا إليهــا فبكــت 
وقالت: يا عزيزي، يا ابن عمـي إن قلبـي مـآلن بـالفكر، وال أقـدر أن أتكلـم ولكـن رح الليلـة إلـى ذلـك المكـان 

ن تنام فإنك تبلغ المرام هذا هو الرأي والسالم فقلت لها: إن شاء اهللا ال أنام وٕانمـا أفعـل مـا تـأمريني واحذر أ
به، فقامت بنت عمي وأتت بالطعام وقالت لي: كل اآلن ما يكفيك حتى ال يبقـى فـي خـاطرك شـيء فأكلـت 

لفتنــي أن أذكــر لهــا البيــت كفــايتي ولمــا أتــى الليــل قامــت بنــت عمــي وأتتنــي ببدلــة عظيمــة ألبســتني إياهــا وح
  المذكور وحذرتني من النوم.

ثم خرجت من عند بيت عمي وتوجهت إلى البستان وطلعت إلى البستان وطلعت ذلـك المقعـد ونظـرت إلـى 
البســتان وجعلــت أفــتح عينــي بأصــابعي وأهــز رأســي، حــين جــن الليــل. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن 

  الكالم المباح.
 

  ة واألربعين بعد المئة وفي الليلة الرابع
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملـوك: وطلعـت مـن ذلـك المقعـد ونظـرت إلـى البسـتان 
وجعلــت أفــتح عينــي وأهــز رأســي حــين جــن الليــل فلمــا طلعــت رجعــت مــن الســهر وهبــت علــي روائــح الطعــام 

ل لـون لقمـة، وأكلـت قطعـة لحـم، وأتيـت فازداد جوعي وتوجهت إلـى السـفرة وكشـفت عظاءهـا، وأكلـت مـن كـ
إلــى باطيــة الخمــر وقلــت فــي نفســي: أشــرب قــدحًا، فشــربته، ثــم شــربت الثــاني والثالــث إلــى غايــة عشــرة وقــد 
ضربني الهواء، فوقعت علـى األرض كالقتيـل ومازلـت كـذلك حتـى طلـع النهـار فانتبهـت فرأيـت نفسـي خـارج 

فارتجفــت وأخــذتهما وأتيــت بهمــا إلــى البيــت فوجــدت ابنــة البســتان، وعلــى بطنــي شــفرة ماضــية ودرهــم حديــد، 
عمــي تقــول أنــي فــي هــذا البيــت مســكينة حزينــة لــيس لــي معــين إال البكــاء، فلمــا دخلــت وقعــت مــن طــولي 
ورميت السكين والدرهم من يدي وغشي علي فلما أفقت عرفتها بما حصل لي وقلـت لهـا: إنـي لـم أنـل أربـي 

ووجدي، وقالت لي: إني عجزت عن النوم، فلم تسمع نصحي فكالمي ال فاشتد حزنها علي لما رأت بكائي 
  يفيدك شيئًا.

فقلت لها: أسألك باهللا أن تفسري لي إشارة السكين والدرهم الحديد فقالـت: إن الـدرهم الحديـد فإنهـا تشـير بهـا 
ة ونمـــت إلـــى عينهـــا اليمنـــى وأنهـــا تقســـم بهـــا وتقـــول: وحـــق رب العـــالمين وعـــين اليمـــين إن رجعـــت ثـــاني مـــر 



ألذبحنــك بهــذه الســكين وأنــا خائفــة عليــك يــا ابــن عمــي مــن مكرهــا وقلبــي مــآلن بــالحزن عليــك فمــا اقــدر أن 
أتكلــم فــإن كنــت تعــرف مــن أنــك إن رجعــت إليهــا ال تنــام فــارجع إليهــا واحــذر النــوم فإنــك تفــوز بحاجتــك وٕان 

لـت لهـا: وكيـف يكـون العمـل عرفت أنك إن رجعت إليها تنام على عادتـك ثـم رجعـت إليهـا ونمـت ذبحتـك فق
  يا بنت عمي أسألك باهللا أن تساعديني على هذه البلية.

فقالــت: علــى عينــي ورأســي ولكــن إن ســمعت كالمــي وأطعــت أمــري قضــيت حاجتــك فقلــت لهــا: إنــي أســمع 
كالمـــك، وأطيـــع أمـــرك فقالـــت: إذا كـــان وقـــت الـــرواح أقـــول لـــك ثـــم ضـــمتني إلـــى صـــدرها ووضـــعتني علـــى 

تكسبني حتى غلبني النعاس واستغرقت في النوم فأخذت مروحة وجلست عند رأسي تـروح  الفراش، وال زالت
علــى وجهــي إلــى آخــر النهــار ثــم نبهتنــي فلمــا انتبهــت وجــدتها عنــد رأســي وفــي يــدها المروحــة وهــي تبكــي 

  ودموعها قد بلت ثيابها.
ي: أمـا قلـت لـك اسـمع فلما رأتني استيقظت مسحت دموعها وجاءت بشيء من األكل فامتنعت منه فقالت لـ

مني وكل فأكلت ولم أخالفها صارت تضع األكل في فمي وأنا أمضغ حتى امـتألت ثـم أسـقتني نقيـع عنـاب 
  السكر، ثم غسلت يدي ونشفتها بمحرمة، ورشت علي ماء الورد وجلست معها وأنا في عافية.

تنم فإنها مـا تأتيـك فـي هـذه الليلـة  فلما أظلم الليل وألبستني ثيابي وقالت: يا ابن عمي إسهر جميع الليل وال
  إال في آخر الليل، وٕان شاء اهللا تجتمع بها في هذه الليلة ولكن ال تنس وصيتي.

فقالـت لـي: إذا  ؟ثم بكت فـأوجعتني قلبـي عليهـا مـن كثـرة بكائهـا، وقلـت لهـا: مـا الوصـية التـي وعـدتني بهـا 
عنــدها وأنــا فرحــان ومضــيت إلــى البســتان انصــرفت مــن عنــدها فأنشــدها البيــت المقــدم ذكــره ثــم خرجــت مــن 

وطلعــت المقعــد وأنــا شــبعان فجلســت وســهرت إلــى ربــع الليــل ثــم طــال الليــل علــي حتــى كأنــه ســنة فمكثــت 
ســاهرًا، حتــى مضــى ثالثــة أربــاع الليلــة وصــاحت الــديوك فاشــتد عنــدي الجــوع مــن الســهر فقمــت إلــى الســفرة 

ا بضجة على بعد فنهضت وغسلت يدي وفمي، ونبهـت وأكلت حتى اكتفيت فثقلت رأسي وأردت أن أنام وٕاذ
نفسي فما كان إال قليل وٕاذا بها أتت ومعها عشر جوار، وهي بينهن كأنهـا البـدر بـين الكواكـب وعليهـا حلـة 

 من األطلس األخضر مزركشة بالذهب األحمر وهي كما قال الشاعر: 

 مفككة األزرار محلولة الشعـر  تتيه على العشاق في حلل خضـر

  كويت قلوب العاشقين على الجمر  فقلت لها ما االسم قالت أنا التـي

 فقالت إلى صخر شكوت ولم تدر  شكوت لها ما أقاسي من الهـوى

 الصخـر فقد أنبع اهللا الزالل من  فقلت لها إن كان قلبك صـخـرة

ت أنــك عاشــق، فلمــا رأتنــي ضــحكت وقالــت: كيــف انتبهــت ولــم يغلــب عليــك النــوم وحيــث ســهرت الليــل علمــ
  ألن من شيم العشاق سهل الليل في مكابدة األشواق.

ثـــم أقبلـــت علـــي الجـــواري وغمـــزتهن فانصـــرفن عنهـــا وأقبلـــت علـــي وضـــمتني إلـــى صـــدرها وقبلتنـــي وقبلتهـــا 
ومصــت شــفتي التحتانيــة ومصصــت شــفتها الفوقانيــة، ثــم مــددت يــدي إلــى خصــرها وغمرتــه، ومــا نزلنــا فــي 



لها فنزلت في خالل رجليها وأخذنا في الهراس والتعنيق والغنج والكالم الرقيـق األرض إال سواء وحلت سراوي
والعـــض وحمـــل الســـيقان والطـــواف بالبيـــت واألركـــان إلـــى أن ارتخـــت مفاصـــلها وغشـــي عليهـــا ودخلـــت فـــي 

  الغيبوبة وكانت تلك الليلة، مسرة القلب وقرة الناظر كما قال فيها الشاعر: 
  لم أخل فيها الكأس من أعمال  أهنى ليالي الدهر عندي لـيلة

 وجمعت بين القرط والخلخال  فرقت فيها بين جفني والكرى

فلما أصبح الصباح أردت االنصراف وٕاذا بها أمسكتني وقالت لي: قف حتى أخبرك بشيء. وأدرك شـهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد المئة 

ي أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك قالت: قف حتى أخبـرك بشـيء وأوصـيك وصـية قالت: بلغن
فوقفـــت فحلـــت منـــديًال وأخرجـــت هـــذه الخرقـــة ونشـــرتها قـــدامي فوجـــدت فيهـــا صـــورة غـــزال علـــى هـــذا المثـــال 

بسـتان فتعجبت منها غاية العجب فأخذته من عندها وتواعدت وٕاياها أن أسعى إليها في كل ليلة فـي ذلـك ال
ثم انصرفت من عندها وأنا فرحـان ومـن فرحـي نسـيت الشـعر الـذي أوصـتني بـه بنـت عمـي وحـين أعطتنـي 

قالـت: اسـمها نـور  ؟الخرقة التـي فيهـا صـورة الغـزال قالـت لـي: هـذا عمـل أختـي، فقلـت لهـا: ومـا اسـم أختـك
لـــى ابنـــة عمـــي الهـــدى فـــاحتفظ بهـــذه الخرقـــة ثـــم ودعتهـــا وانصـــرفت وأنـــا فرحـــان ومشـــيت إلـــى أن دخلـــت ع

  فوجدتها راقدة فلما رأتني قامت ودموعها تتساقط.
فقلــت لهــا: إنــي  ؟ثــم أقبلــت علــي وقبلــت صــدري وقالــت: هــل فعلــت مــا أوصــيتك بــه مــن إنشــاد بيــت الشــعر

نســـيته ومـــا شـــغلني عنـــه إال صـــورة هـــذا الغـــزال ورميـــت الخرقـــة قـــدامها فقامـــت وقعـــدت ولـــم تطـــق الصـــبر 
  ين البيتين: وأفاضت دمع العين وأنشدت هذ

 فال يغرنك العـنـاق  يا طالبًا للفراق مهـالً 

  وآخر الصحبة الفراق  مهًال فطبع الـزمـان

فلما فرغت من شعرها قالت: يا ابن عمي هب لي هذه الخرقة فوهبتها لهـا فأخـذتها ونشـرتها ورأت مـا فيهـا، 
إذا انصرفت مـن عنـدها فأنشـد بيـت فلما جاء وقت ذهابي قالت ابنة عمي: اذهب مصحوبًا بالسالمة ولكن 

الشــعر الــذي أخبرتــك بــه أوًال ونســيته فقلــت لها:أعيديــه لــي فأعادتــه ثــم مضــيت إلــى البســتان ودخلــت المقعــد 
فوجـــدت الصـــبية فـــي انتظـــاري فلمـــا رأتنـــي قامـــت وقبلتنـــي وأجلســـتني فـــي حجرهـــا ثـــم أكلنـــا وشـــربنا وقضـــينا 

  أصبح الصباح أنشدتها بيت الشعر وهو: أغراضنا كما تقدم وال حاجة إلى اإلعادة فلما 
  إذا اشتد عشق الفتى كيف يصنع  أال أيها العشاق باللـه خـبـروا

  فلما سمعته هملت عيناها بالدموع وأنشدت: 



  ويصبر في كل األمور ويخضع  يداري هواه ثـم يكـتـم سـره

تبكــي علــى حالهــا فلمــا دخلــت  فحفظتــه وفرحــت بقضــاء حاجــة ابنــة عمــي فوجــدتها راقــدة، وأمــي عنــد رأســها 
فلمـا  ؟عليها قالت لي أمي: تبًا لـك مـن ابـن عـم كيـف تتـرك بنـت عمـك علـى اسـتواء وال تسـأل عـن مرضـها

فقلـت: نعـم  ؟رأتني ابنة عمي، رفعت رأسها وقعدت وقالت لي: يا عزيز هل أنشدتها البيت الذي أخبرتك بـه
بنـــت عمـــي: أســـمعني إيـــاه ثـــم بكـــت بكـــاءًا شـــديدًا  فلمـــا ســـمعته بكـــت وأنشـــدتني بيتـــًا آخـــر، وحفظتـــه فقالـــت

 وأنشدت هذا البيت: 

 له غير قلب في الصبابة يجزع  لقد حاول الصبر الجميل ولم يجد

ثم قالت ابنة عمي: إذا ذهب إليهـا علـى عادتـك فأنشـدها هـذا البيـت الـذي سـمعته فقلـت لهـا: سـمعًا وطاعـة 
بيننـــا مـــا كـــان مـــا يقصـــر عـــن وصـــفه اللســـان فلمـــا أردت ثـــم ذهبـــت إليهـــا فـــي البســـتان علـــى العـــادة، وكـــان 

االنصــراف أنشــدتها ذلــك البيــت وهــو لــه إلــى آخــره فلمــا ســمعته ســالت مــدامعها فــي المحــاجر، وأنشــدت قــول 
  الشاعر: 

  فليس له عندي سوى الموت أنفع  فإن لم يجد صبرًا لكتمـان سـره

تها ملقــاة مغشــيًا عليهــا وأمــي جالســة عنــد فحفظتــه وتوجهــت إلــى البيــت فلمــا دخلــت علــى ابنــة عمــي وجــد
قلــت لهــا: نعــم ولمــا  ؟رأســها، فــالم ســمعت كالمــي فتحــت عينيهــا وقالــت: يــا عزيــز هــل أنشــدتها بيــت الشــعر

ســمعته بكــت وأنشــدتني هــذا البيــت فــإن لــم يجــد إلــى آخــره، فلمــا ســمعته بنــت عمــي غشــي عليهــا ثانيــًا فلمــا 
  أفاقت أنشدت هذا البيت: 

 سالمي على كل من كال للوصل يمنع  م متـنـا فـبـلـغـواسمعنا أطعنا ث

ثم لما أقبل الليل مضيت إلى البستان على جري عادتي فوجدت الصبية في انتظاري فجلسـنا وأكلنـا وشـربنا 
وعملنــا حظنــا ثــم نمنــا إلــى الصــباح، فلمــا أردت االنصــراف أنشــدتها مــا قالتــه ابنــة عمــي فلمــا ســمعت ذلــك 

ضــجرت وقالــت: واهللا إن قائلــة هــذا الشــعر قــد ماتــت، ثــم بكــت وقالــت: ويلــك مــا صــرخت صــرخة عظيمــة ت
قلت لها: إنها ابنة عمي قالت: كذبت واهللا لو كانت ابنة عمـك لكـان عنـدك لهـا  ؟تقرب لك قائلة هذا الشعر

عـم مـا  من المحبة مثل مـا عنـدها لـك فأنـت الـذي قتلتهـا قتلـك اهللا كمـا قتلتهـا، واهللا لـو أخبرتنـي أن لـك ابنـة
قربتك مني فقلت لها: ابنة عمي كانت تفسر لي اإلشارات التي كنت تشيرين بي إلي وهي التي علمتني مـا 

قلـت: نعـم قالـت: حسـرك اهللا علـى  ؟أفعل معك وما وصلت إليك إال بحسـن تـدبيرها فقالـت: وهـل عرفـت بنـا
شـوش، ومـا زلـت ماشـيًا حتـى شبابك كما حسرتها على شبابها، ثم قالت لي: رح انظرها فذهبت وخاطري مت

وصلت إلى زقاقنا فسمعت عياطًا فسألت عنه فقيـل: إن عزيـزة وجـدناها خلـف البـاب ميتـة، ثـم دخلـت الـدار 
فلما رأتني أمي قالت: إن خطيئتها في عنقك ال سامحك اهللا من دمها. وأدرك شهرزاد الصباح فسـكتت عـن 

  الكالم المباح.



  لمئة في الليلة السادسة واألربعين بعد ا
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الشـاب قـال لتـاج الملـوك: ثـم دخلـت الـدار فلمـا رأتـي أمـي قالـت تبـًا لـك 
مــن ابــن عــم، ثــم إن أبــي جــاء وجهزناهــا وشــيعنا جنازتهــا ودفناهــا وعملنــا علــى قبرهــا الختمــات ومكثنــا علــى 

ي أمـي وقالـت لـي: إن قصـدي أن أعـرف القبر ثالثة أيام ثم رجعت إلى البيت وأنـا حـزين عليهـا فأقبلـت علـ
ما كنت تفعله معها حتى فقعت مرارتها، وٕاني يا ولدي كنت أسألها في كل األوقـات عـن سـبب مرضـها فلـم 
تخبرني به ولم تطلعني عليه فباهللا عليك أن تخبرني بالذي كنت تصنعه معها حتى ماتت فقلت: مـا عملـت 

ذكرت شيئًا بـل كتمـت أمرهـا حتـى ماتـت وهـي راضـية ولمـا مـات شيئًا، فقالت: اهللا يقتص لها منك فإنها ما 
كنت عندها ففتحت عينيهـا وقالـت لـي: يـا امـرأة عمـي جعـل اهللا ولـدك فـي حـل مـن دمـي وال آخـذه بمـا فعـل 

  معي وٕانما نقلني إلى اهللا من الدنيا الفانية إلى اآلخرة الباقية.
ا عــن ســبب مرضــها فمــا تكلمــت ثــم تبســمت فقلــت لهــا يــا ابنتــي ســالمتك وســالمة شــبابك، وصــرت أســأله 

وقالت: يا امرأة عمـي إذا أراد ابنـك أن يـذهب إلـى الموضـع الـذي عادتـه الـذهاب إليـه فقـول لـه يقـول هـاتين 
الكلمتين عند انصرافه منه: الوفاء ملـيح والغـدر قبـيح وهـذه سـفقة منـي عليـه ألكـون شـفيقة عليـه فـي حيـاتي 

لفتنــي أنــي ال أعطيهــا لــك حتــى أراك تبكــي عليهــا وتنــوح الحاجــة وبعــد ممــاتي، ثــم أعطتنــي لــك حاجــة وح
عندي فإذا رأيتك على الضفة التي ذكرتها أعطيتك إياها فقلت لها: أريني إياها فما رضيت ثم إني اشـتغلت 
بلــذاتي ولـــم أتــذكر مـــوت ابنـــة عمــي ألنـــي كنـــت طــائش العقـــل وكنــت أود فـــي نفســـي أن أكــون طـــول ليلـــي 

مـا صــدقت أن الليــل أقبـل حتــى مضــيت إلـى البســتان فوجــدت الصـبية جالســة علــى ونهـاري عنــد محبــوبتي و 
مقالي النار من كثرة االنتظار فما صدقت أنها رأتني فبـادرت إلـي وتعلقـت برقبتـي وسـألتني عـن بنـت عمـي 

  فقلت لها: إنها ماتت وعملنا لها الذكر والختمات ومضى لها أربع ليالي وهذه الخامسة.
ت وبكت وقالت: أما قلت لك إنـك قتلتهـا ولـو أعلمتنـي بهـا قبـل موتهـا لكنـت كافأتهـا فلما سمعت ذلك صاح

على ما فعلت معي من المعروف فإنها خدمتني وأوصلتك إلي ولوالها ما اجتمعت بك وأنا خائفـة عليـك أن 
بـه  تقع في مصيبة بسبب رزيتها فقلت لها: إنها قد جعلتنـي فـي حـل قبـل موتهـا، ثـم ذكـرت لهـا مـا أخبرتنـي

أمـي فقالـت: بـاهللا عليـك إذا ذهبـت إلـى أمـك فـاعرف الحاجـة التـي عنـدها فقلـت لهـا: إن أمـي قالـت لــي: إن 
ابنــة عمــك قبــل أن تمــوت أوصــتني وقالــت لــي: إذا أراد ابنــك أن يــذهب إلــى الموضــع الــذي عادتــه الــذهاب 

  إليه فقولي له هاتين الكلمتين: الوفاء مليح والغدر قبيح.
ذلك قالت: رحمة اهللا عليها فإنها خلصتك مني وقد كنت أضمرت على ضررك فأنـا ال  فلما سمعت الصبية

أضرك وال أشوش عليك فتعجبت من ذلك وقلت لها: وما كنت تريدين قبل أن تفعليـه معـي وقـد صـار بينـي 
فقالت لي: أنت مولـع بـي ولكنـك صـغير السـن وقلبـك خـال مـن الخـداع فأنـت ال تعـرف مكرنـا  ؟وبينك مودة

خداعنا، ولو كانت في قيد الحياة لكانت معينـة لـك فإنهـا سـبب سـالمتك حتـى أنجتـك مـن الهلكـة، واآلن وال 
أوصيك أن ال تتكلم مع واحدة وال تخاطب واحدة من أمثالنـا ال صـغيرة وال كبيـرة، فإيـاك ثـم إيـاك ذلـك ألنـك 



خــاف عليــك أن تقــع فــي غيــر عــارف بخــداع النســاء وال مكــرهن والتــي تفســر لــك اإلشــارات قــد ماتــت وٕانــي أ
  رزية فال تجد من يخلصك منها بعد موت بنت عمك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال لتــاج الملــوك: ثــم إن الصــبية قالــت: فواحســرتاه علــى بنــت 

بها قبل موتها حتى أكافئها علـى مـا فعلـت معـي مـن المعـروف رحمـة اهللا تعـالى عليهـا  عمك وليتني علمت
فإنهـا كتمـت سـرها ولــم تـبح بمـا عنـدها ولوالهــا مـا كنـت تصـل إلــي أبـدًا وٕانـي أشـتهي عليــك أمـرًا، فقلـت: مــا 

لها: في غـد  قالت: إن توصلني إلى قبرها حتى أزورها في القبر الذي هي فيه وأكتب عليه أبياتًا فقلت ؟هو
إن شاء اهللا تعالى. ثم إني نمت معها تلـك الليلـة وهـي بعـد كـل سـاعة تقـول لـي: ليتـك أخبرتنـي بابنـة عمـك 

  فلم تجبني. ؟قبل موتها فقلت لها: ما معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهما وهما الوفاء مليح والغدر قبيح
لي: قم وأرني قبرها حتى أزوره وأكتب عليه أبياتـًا فلما أصبح الصباح قامت وأخذت كيسًا فيه دنانير وقالت 

وأعمل عليه قبة وأترحم عليها وأصرف هذه الدنانير صدقة على روحها فقلت لها سـمعًا وطاعـة، ثـم مشـيت 
قدامها ومشت خلفي وصـارت تتصـدق وهـي ماشـية فـي الطريـق وكلمـا تصـدقت صـدقة تقـول: هـذه الصـدقة 

شــربت كــأس مناياهــا ولــم تــبح بســر هواهــا. ولــم تــزل تتصــدق مــن علــى روح عزيــزة التــي كتمــت ســرها حتــى 
الكيس وتقول: على روح عزيزة حتى وصلنا القبر ونفذ ما في الكيس، فلما عاينت القبـر رمـت روحهـا عليـه 
وبكت بكاء شديدًا، ثم إنها أخرجت بكارًا من الفوالذ ومطرقة لطيفة وخطب بالبيكار على الحجر الذي علـى 

  لطيفًا ورسمت هذه األبيات:  رأس القبر خطاً 
 عليه من النعمان سبع شـقـائق  مرت بقبر دارس وسـط روضة

 تأدب فهذا القبر برزخ عـاشـق  فقلت لمن ذا القبر جاوبني الثرى

  وأسكنك الفردوس أعلى الشواهق  فقلت رعاك اهللا يا ميت الـهـوى

 خـالئقالـ عليها تراب الذل بين  مساكين أهل العشق حتى قبورهم

 المتـدافـق وأسقيتها من دمعي  فإن أستطع زرعًا زرعتك روضة 

ثم بكت بكاء شديدًا وقامت وقمت معها وتوجهنا إلى البستان فقالت لي: سألتك باهللا أن ال تنقطع عني أبـدًا 
فقلـــت ســـمعًا وطاعـــة، ثـــم إنـــي صـــرت أتـــردد عليهـــا وكلمـــا بـــت عنـــدها تحســـن إلـــي وتكرمنـــي وتســـألني عـــن 

ن اللتــين قالتهمــا ابنــة عمــي ومكثــت مســتغرقًا فــي تلــك اللــذات ســنة كاملــة، وعنــد رأس الســنة دخلــت الكلمتــي
الحمــام وأصــلحت شــأني ولبســت بدلــة فــاخرة مــن الحمــام وشــربت قــدحًا مــن الشــراب وشــممت روائــح قماشــي 

ء اشـتاقت المضمغ بأنواع الطيب وأنا خالي القلب من غدرات الزمان وطواق الحـدثان فلمـا جـاء وقـت العشـا
نفسي إلى الذهاب إليها وأنـا سـكران ال أدري أيـن أتوجـه، فـذهبت إليهـا فمـال بـي السـكر إلـى زقـاق يقـال لـه: 



زقاق النقيب فبينما أنا مـاش فـي ذلـك لزقـاق وٕاذا بعجـوز ماشـية وفـي إحـدى يـديها شـمعة مضـيئة وفـي يـدها 
  األخرى كتاب ملفوف.

  اح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المب
 

  في الليلة الثامنة واألربعين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب الذي اسمه عزيز قال لتاج الملوك: فلما دخلت الزقاق الذي يقـال 
لــه زقــاق النقيــب فمشــيت فيــه فبينمــا أنــا مــاش فــي ذلــك الزقــاق وٕاذا بعجــوز ماشــية وفــي إحــدى يــديها شــمعة 

  تاب ملفوف فتقدمت إليها وهي باكية العين وتنشد هذين البيتين: مضيئة وفي يدها األخرى ك
  فلقد أتى بلطائف المسموع  له در مباشري لقدومكـم

 قلبًا تمزق ساعة التـوديع  لو كان يقنع بالخليع وهبته

فقلــت لهــا: نعــم يــا خــالتي العجــوز فقالــت لــي: خــذ هــذا  ؟فلمــا رأتنــي قالــت لــي: يــا ولــدي هــل تعــرف أن تقــرأ
كتـاب واقـرأه ونـاولتني إيـاه فأخذتـه منهـا وفتحتـه وقــرأت مضـمونه إنـه كتـاب مـن عنـد الغيـاب بالسـالم علــى ال

األحبــاب فلمــا ســمعته فرحـــت واستبشــرت ودعــت لــي وقالـــت: فــرج اهللا همــك كمــا فرجـــت همــي، ثــم أخـــذت 
وأرخيـت الكتاب ومشت خطوتين وغلبني حصر البول فقعدت في مكان ألريق الماء ثم إنـي قمـت وتجمـرت 

أثوابي واردت أن أمشي وٕاذا بالعجوز قد أقبلت علي وقبلت يدي وقالت: يا موالي اهللا تعـالى يهنيـك بشـبابك 
وال يفضــحك أترجــاك أن تمشــي معــي خطــوات إلــى ذلــك البــاب فــإني أخبــرتهم بمــا أســمعتني إيــاه مــن قــراءة 

واقبل دعائي لك فقلت لها: وما الكتاب فلم يصدقون فامش معي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف الباب 
فقالت لي: يا ولـدي هـذا الكتـاب جـاء مـن عنـد ولـدي وهـو غائـب عنـي مـدة عشـرة سـنين  ؟قصة هذا الكتاب

فإنه سافر بمتجر ومكث فـي الغربـة تلـك المـدة فقطعنـا الرجـاء منـه وظننـا أنـه مـات ثـم وصـل إلينـا منـه هـذا 
  ليل وأطراف النهار.الكتاب وله أخت تبكي عليه في مدة غيابه آناء ال

فقلــت لهــا: إنــه طيــب بخيــر فلــم تصــدقني وقالــت لــي: ال بــد أن تــأتيني بمــن يقــرأ هــذا الكتــاب فيخبرنــي حتــى 
يطمئن قلبي ويطيب خاطري وأنت تعلم يا ولدي أن المحب مولع بسوء الظن فأنعم علي بقراءة هذا الكتـاب 

أن يحصـل لـك ثـواب مـن قضـى لمسـلم حاجـة وأنت واقف خلف الستارة وأخته تسمع من داخل الباب ألجل 
نفس عنه كربة، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من نفس عن مكروب كربة من كـرب الـدنيا نفـس 
اهللا عنــه اثنتـــين وســـبعين كربـــة مــن كـــرب يـــوم القيامـــة وأنــا قصـــدتك فـــال تخيبنـــي فقلــت لهـــا: ســـمعًا وطاعـــة 

ـــى ـــيًال حت وصـــلت إلـــى بـــاب دار عظيمـــة وذلـــك البـــاب مصـــفح  وتقـــدمت فمشـــت قـــدامي ومشـــيت خلفهـــا قل
بالنحــاس األحمــر فوقفــت خلــف البــاب وصــاحت العجــوز بالعجميــة فمــا أشــعر إال وصــبية قــد أقبلــت بخفــة 
 ؟ونشــاط فلمــا رأتنــي قالــت بلســان فصــيح عــذب: مــا ســمعت أحلــى منــه يــا أمــي أهــذا الــذي جــاء يقــرأ الكتــاب

بينهـا وبـين البــاب نحـو نصـف قصــبة فمـددت يـدي ألتنــاول  فقالـت لهـا: نعـم فمــدت يـدها إلـي بالكتــاب وكـان
الكتاب وأدخلت رأسـي وأكتـافي مـن البـاب ألقـرب فمـا أدري إال والعجـوز قـد وضـعت رأسـها فـي ظهـر ويـدي 



ماســكة البــاب فالتفــت فرأيــت نفســي فــي وســط الــدار مــن داخــل الــدهليز ودخلــت العجــوز أســرع مــن البــرق 
  لباب.الخاطف ولم يكن لها شغل إال قفل ا

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد المئة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الشـــاب قـــال لتـــاج الملـــوك: إن الصـــبية لمـــا رأتنـــي مـــن داخـــل البـــاب  

ليــك: المــوت أم بالــدهليز أقبلــت علــي وضــمتني إلــى صــدرها ثــم قالــت لــي: يــا عزيــزي أي الحــالتين أحــب إ
فقلــت لهــا: الحيــاة فقالــت: إذا كانــت الحيــاة أحــب إليــك فتــزوج بــي فقلــت: أنــا أكــره أن أتــزوج يمثلــك  ؟الحيــاة

فضـــحكت  ؟فقالـــت لـــي: إن تزوجـــت بـــي تســـلم مـــن بنـــت الدليلـــة المحتالـــة فقلـــت لهـــا: ومـــن الدليلـــة المحتالـــة
هور أهلكهــا اهللا تعــالى، واهللا مــا يوجــد وقالــت: كيــف ال تعرفهــا وأنــت لــك فــي صــحبتها اليــوم ســنة وأربعــة شــ

أمكــر منهــا، وكــم شخصــًا قتلــت قبلــك وكــم عملــة وكيــف ســلمت منهــا ولــم تقتلــك أو تشــوش عليــك ولــك فــي 
ــا ســيدتي ومــن عرفــك بهــا ؟صــحبتها هــذه المــدة  ؟فلمــا ســمعت كالمهــا تعجبــت غايــة العجــب، فقلــت لهــا: ي

قصـدي أن تحكـي لـي جميـع مـا وقـع لـك منهـا حتـى فقالت: أنا أعرفها مثـل مـا يعـرف الزمـان مصـائبه لكـن 
أعرف ما سبب سالمتك منها، فحكيت لها جميع ما جرى لي معها ومـع ابنـة عمـي عزيـزة وقالـت: عوضـك 
اهللا فيها خيرًا يا عزيـز فإنهـا هـي سـبب سـالمتك مـن بنـت الدليلـة المحتالـة، ولوالهـا لكنـت هلكـت وأنـا خائفـة 

أن أتكلم فقلت لها: واهللا إن ذلك كله قـد حصـل فهـزت رأسـها وقالـت:  عليك من مكرها وشرها ولكن ما أقدر
ال يوجد اليوم مثل عزيـزة فقلـت: وعنـد موتهـا أوصـتني أن أقـول هـاتين الكلمتـين ال غيـر وهمـا: الوفـاء ملـيح 

  والغدر قبيح.
هما مــا فلمــا ســمعت ذلــك منــي، قالــت: يــا عزيــز واهللا إن هــاتين الكلمتــين همــا اللتــان خلصــتاك منهــا وبســبب

قتلتك فقد خلصتك بنت عمك حية وميتة واهللا إني كنت أتمنى االجتماع بك ولو يومـًا واحـدًا فلـم أقـدر علـى 
ذلك إال في هذا الوقت حتـى تحيلـت عليـك بهـذه الحيلـة وقـد تمـت وأنـت اآلن صـغير ال تعـرف مكـر النسـاء 

إن الميـت مرحـوم والحـي ملطـوف وأنـت وال دواهي العجائز فقلت: ال واهللا فقالت لي: طب نفسـًا وقـر عينـًا فـ
شاب مليح وأنا ما أريدك إال بسنة اهللا ورسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم ومهمـا أردت مـن مـال وقمـاش يحضـر 
لــك ســريعًا وال أكلفــك بشــيء أبــدًا وأيضــًا عنــدي دائمــًا الخبــز مخبــوزًا والمــاء فــي الكــوز ومــا أريــد منــك إال أن 

فضحكت وصفقت بيدها ووقعـت علـى قفاهـا  ؟: وما الذي يعمله الديكتعمل معي كما يعمل الديك فقلت لها
فقلــت لهــا: واهللا مــا أعــرف صــنعة  ؟مــن شــدة الضــحك، ثــم إنهــا قعــدت وقالــت لــي: أمــا تعــرف صــنعة الــديك

 ؟الديك قالت: صنعة الديك أن تأكل وتشرب وتنكح فخجلت أنا من كالمها ثم إني قلـت: هـذه صـنعة الـديك
ال أن تشد وسطك وتقوي عزمك وتنكح ثم إنها صفقت بيدها وقالت: يا أمي أحضـري قالت نعم وما أريدك إ

من عندك وٕاذا بالعجوز قد أقبلت بأربعة شهود عدول ثم إنها أوقدت أربع شمعات فلمـا دخـل الشـهود سـلموا 
دت علي وجلسوا فقامت الصبية وأرخت عليها إزارًا ووكلت بعضهم في واليـة عقـدها وقـد كتبـوا الكتـاب وأشـه



علـى نفســها أنهـا قبضــت جميـع المهــر مقــدمًا ومـؤخرًا وأن فــي ذمتهـا إلــي عشـرة آالف درهــم. وأدرك شــهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخمسين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشـاب قـال لتـاج الملـوك: ثـم إنهـا أعطـت الشـهود أجـرتهم وانصـرفوا مـن 

أتوا فعند ذلك قامت الصـبية وقلعـت أثوابهـا وأتـت فـي قمـيص رفيـق مطـرز بطـراز مـن الـذهب وقلعـت حيث 
لباســـها وأخـــذت بيـــدي وطلعـــت بـــي فـــوق الســـرير وقالـــت لـــي: مـــا الحـــالل مـــن عيـــب ووقعـــت علـــى الســـرير 
وانسطحت على ظهرها ورمتني على بطنها ثـم شـهقت شـهقة وأتبعـت الشـهقة بغنجـة ثـم كشـفت الثـوب حتـى 

ه فــوق نهــديها فلمــا رأيتهــا علــى تلــك الحالــة لــم أتمالــك نفســي دون أن أولجتــه فيهــا بعــد أن مصصــت جعلتــ
  شفتها وهي تتأوه وتظهر الخشوع والخضوع والبكاء والدموع وأذكرتني في هذا الحال قول من قال: 

 وجدت به ضيقًا كخلقي وأرزاقـي  ولما كشفت الثوب عن سطح فرجها

 الـبـاقـي فقلت لماذا فقالت على  ـهـدتفأولجت فيها نصفه فـتـن

ثم قالت: يا حبيبي أعمل خالصك فأنا جاريتك خذه هاته كله بحياتي عندك هاته حتى أدخله بيـدي وأريـح  
فؤادي ولم تزل تسمعني الغنج والشهيق في خالل البوس والتعنيق، حتى صار صياحنا في الطريق وحظينـا 

باح وأردت أن أخـرج وٕاذا هـي أقبلـت علـي ضـاحكة وقالـت: هـل تحسـب بالسعادة والتوفيق ثـم نمنـا إلـى الصـ
أن دخــول الحمــام مثــل خروجــه ومــا أظــن إال أنــك تحســبني مثــل بنــت الدليلــة المحتالــة إيــاك وهــذا الظــن فمــا 
أنت إال زوجـي بالكتـاب والسـنة وٕان كنـت سـكران فـأفق لعقلـك إن هـذه الـدار التـي أنـت فيهـا ال تفـتح إال فـي 

م إلى الباب الكبير وانظره فقمت إلى الباب الكبير فوجدتـه مغلقـًا مسـمرًا، فقالـت: يـا عزيـز إن كل سنة يوم ق
ــا أعوامــًا  ــدقيق والحبــوب والفواكــه والرمــان والســكر واللحــم والغــنم والــدجاج وغيــر ذلــك مــا يكفين عنــدنا مــن ال

بـاهللا، فقالـت: وأي شـيء يضـرك  عديدة وال يفتح بابنا من هذه الليلـة إال بعـد سـنة فقلـت: ال حـول وال قـوة إال
ثـم ضـحكت فضـحكت أنـا وطاوعتهـا فمـا قالـت ومكثـت عنـدها  ؟وأنت تعرف صنعة الديك التي أخبرتـك بهـا

وأنا أعمل صنعة الديك آكل واشرب وأنكح حتى مر علينا عـام إثنـي عشـر شـهرًا. فلمـا كملـت السـنة حملـت 
وٕاذا بالرجـال دخلـوا بكعـك ودقيـق وسـكر فـأردت  مني ورزقت منها ولدًا وعند رأس السنة سمعت فـتح البـاب،

أن أخرج فقالت: اصبر إلى وقت العشـاء ومثلمـا دخلـت فـأخرج فصـبرت إلـى وقـت العشـاء وأردت أن أخـرج 
وأنا خائف مرجوف وٕاذا هي قالت: واهللا ما أدعك تخرج حتى أحلفك أنك تعود في هذه الليلة، قبل أن يغلـق 

اإليمــان الوثيقــة علــى الســيف والمصــحف والطــالق أنــي أعــود إليهــا ثــم البــاب فأجبتهــا إلــى ذلــك وحلفتنــي ب
خرجت من عندها ومضيت إلى البستان فوجدته مفتوحًا كعادته فاغتظت وقلت فـي نفسـي: إنـي غائـب عـن 
هذا المكان سنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته مفتوحًا يا ترى هل الصبية باقية على حالها أوال فال بـد أن 

قبل أن أروح إلى أمي وأنا في وقت العشاء ثم دخلت البسـتان وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت أدخل وأنظر 
  عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة الحادية والخمسين بعد المئة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن عزيـز قـال لتـاج الملـوك: ثـم دخلـت البسـتان ومشـيت حتـى أتيـت المقعـد 

جالســة ورأســها علــى ركبتهــا ويــدها علــى خــدها وقــد تغيــر لونهــا وغــارت عيناهــا  فوجــدت بنــت دليلــة المحتالــة
فلمــا رأتنــي قالــت: الحمــد هللا علــى الســالمة وهمــت أن تقــوم فوقعــت مــن فرحتهــا فاســتحييت منهــا، وطأطــأت 

  رأسي.
قالـت: ال علــم لـي بــذلك  ؟ثـم تقـدمت إليهــا وقبلتهـا وقلـت لــه: كيـف عرفــت أنـي أجـيء إليــك فـي هــذه السـاعة

اهللا إن لي سنة لم أذق فيها نومًا بل أسهر كل ليلة في انتظار، وأنا علـى هـذه الحالـة مـن يـوم خرجـت مـن و 
عنــدي وأعطيتــك البدلــة القمــاش الجديــدة ووعــدتني أنــك تجــيء إلــي وقــد انتظرتــك فمــا أتيــت ال أول ليلــة وال 

يد أن تحكـي لـي مـا سـبب غيابـك ثاني ليلة وال ثالث ليلة فاستمريت منتظرة لمجيئك والعاشق هكذا يكون وأر 
  فحكيت لها. ؟عني هذه السنة

فلمــا علمــت أنــي تزوجــت اصــفر لونهــا ثــم قلــت لهــا: إنــي أتيتــك هــذه الليلــة وأروح قبــل الصــباح فقالــت: أمــا 
كفاها أنها تزوجت بك وعملت عليك حيلة وحبستك عنـدها سـنة كاملـة حتـى حلفتـك بـالطالق أن تعـود إليهـا 

لك بأن تتفسـح عنـد أمـك وال عنـدي ولـم يهـن عليهـا أن تبيـت عنـد أحـدنا ليلـة واحـدة قبل الصباح ولم تسمح 
ولكـن رحـم اهللا عزيـزة فإنهـا جـرى لهـا مـا لـم يجـر  ؟فكيف حال من غبت عنهـا سـنة كاملـة وقـد عرفتـك قبلهـا

ألحد وصبرت على شـيء لـم يصـبر عليـه مثلهـا وماتـت مقهـورة منـك وهـي التـي حمتـك منـي، وكنـت أظنـك 
طلقت سبيلك مع أني كنت أقدر على حبسك وعلى هالكك، ثم بكـت واغتاظـت ونظـرت إلـي بعـين تجيء فأ
  الغضب.

فلما رأيتها على تلـك الحالـة ارتعـدت فرائصـي وخفـت منهـا وصـرت مثـل الفولـة علـى النـار ثـم قالـت لـي: مـا 
عـزب وأمـا الرجـل بقي فيك فائد بعدما تزوجت وصار لك ولد فأنت ال تصلح لعشرتي ألنه ال ينفعنـي إال األ

المتــزوج فإنــه ال ينفعنــي وقــد بعتنــي بتلــك العــاهرة واهللا ألحســّرنها عليــك وتصــير لــي وال لهــا ثــم صــاحت فمــا 
أدري إال وعشـــر جـــوار أتـــين ورميننـــي علـــى األرض فلمـــا وقعـــت تحـــت أيـــديهن قامـــت هـــي وأخـــذت ســـكينًا 

ابنـة عمـك فلمـا نظـرت إلـى روحـي وقالت: ألذبحنك ذبح التيوس ويكون هذا أقل جزائـك علـى مـا فعلـت مـع 
  وأنا تحت جواريها وتعفر خدي بالتراب ورأيت السكين في يدها تحققت الموت.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد المئة 
عزيز قال لتـاج الملـوك:  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثم إن الشاب 

ثــم اســتغثت بهــا فلــم تــزدد إال قســوة وأمــرتهن أن يكتفننــي فكتفننــي ورميننــي علــى ظهــري وجلســن علــى بطنــي 
وأمســكن رأســي، وقامــت جاريتــان فأمرتهمـــا أن يضــرباني فضــرباني حتــى أغمـــي علــي وخفــي صــوتي فلمـــا 



وتــذكرت كلمــة ابنــة عمــي حيــث اســتفقت قلــت فــي نفســي: إن مــوتي مــذبوحًا أهــون علــي مــن هــذا الضــرب، 
قالت: كفاك اهللا شرها، فصرخت وبكيت حتى انقطع صوتي ثـم سـنت السـكين وقـال للجـواري: اكشـفن عنـه، 
فألهمني اهللا أن أقول الكلمتين اللتين أوصتني بهما ابنـة عمـي وهمـا: الوفـاء ملـيح والغـدر قبـيح فلمـا سـمعت 

ك، نفعـت ابـن عمـك فـي حياتـك وبعـد موتـك ثـم قالـت ذلك صاحت وقالت: رحمك اهللا يا عزيـزة سـالمة شـباب
لــي: واهللا إنــك خلصــت مــن يــدي بواســطة هــاتين الكلمتــين لكــن ال بــد أن أعمــل فيــك أثــرًا ألجــل نكايــة تلــك 

  العاهرة التي حجبتك عني، ثم صاحت علي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد المئة 
الت: بلغني أيها الملك السعيد أن عزيز قـال: وصـاحت علـى الجـواري وقالـت لهـن: اركـبن عليـه، وأمـرتهن ق

أن يربطن رجلي بالحبال ففعلن ذلك، ثم قامت من عندي وركبت طاجنًا من نحاس علـى النـار وصـبت فيـه 
مي وناولتــه ســيرجًا وقلــت فيــه جبنــًا وأنــا غائــب عــن الــدنيا ثــم جــاءت عنــدي وحلــت لباســي وربطــت محاشــ

  الجاريتين، وقالت لهما: جروا الحبل فجرتاه فصرت من شدة األلم في دنيا غير هذه الدنيا.
ثم رفعت يدها وقطعت ذكـري بمـوس وبقيـت مثـل المـرأة ثـم كـوت موضـع القطـع وكبسـته بـذرور وأنـا مغمـى 

  علي.
ن لمــن تزوجــت بهــا وبخلــت فلمــا أفقــت كــان الــدم قــد انقطــع فأســقتني قــدحًا مــن الشــراب ثــم قالــت لــي: رح اآل

علــي بليلــة واحــدة رحــم اهللا ابنــة عمـــك التــي هــي ســبب نجاتــك ولـــوال أنــك أســمعتني كلمتيهــا لكنــت ذبحتـــك 
فاذهب في هذه الساعة لمن تشتهي، وأنا ما كان لي عندك سوى ما قطعته واآلن ما بقي لي فيـك رغبـة وال 

رفسـتني برجلهـا فقمـت ومـا قـدرت أن أمشـي حاجة لي بك فقم وملس على رأسك وترحم على ابنة عمك، ثم 
فتمشيت قليًال قليًال، حتى وصلت إلى الباب فوجدتـه مفتوحـًا فرميـت نفسـي فيـه وأنـا غائـب عـن الوجـود وٕاذا 
بزوجتــي خرجــت وحملتنــي وأدخلتنــي القاعــة فوجــدتني مثــل المــرأة فنمــت واســتغرقت فــي النــوم فلمــا صــحوت 

  درك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وجدت نفسي مرميًا على باب البستان، وأ
  

  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير دنــدن قــال للملــك ضــوء المكــان: ثــم إن الشــاب عزيــز قــال لتــاج 

ت إلـى الملوك: فلما صحوت وجدت نفسي مرميـًا علـى بـاب البسـتان فقمـت وأنـا أتضـجر وتمشـيت حتـى أتيـ
فـدنوت منهـا  ؟منزلي فـدخلت فيـه فوجـدت أمـي تبكـي علـي وتقـول: يـا هـل تـرى يـا ولـدي أنـت فـي أي أرض

ورميـــت نفســـي عليهـــا فلمـــا نظـــرت إلـــي ورأتنـــي وجـــدتني علـــى غيـــر اســـتواء وصـــار علـــى وجهـــي االصـــفرار 
ليها وبكـت والسواد، ثم تذكرت ابنة عمي وما فعلت معي من المعروف وتحققت أنها كانت تحبني فبكيت ع

  أمي، ثم قالت إلي: ولدي إن والدك قد مات فازددت غيظًا وبكيت حتى أغمي علي.



فلما أفقت نظرت إلى موضع ابنة عمي التي كانت تقعد فيه فبكيت ثانيـًا حتـى أغمـي علـي مـن شـدة البكـاء 
لهـا: أنـا  وما زلت في بكاء ونحيب إلى نصف الليل فقالت لـي أمـي: إن لوالـدك عشـرة أيـام وهـو ميـت فقلـت

ال أفكــر فــي أحــد أبــدًا غيــر ابنــة عمــي ألنــي أســتحق مــا حصــل لــي حيــث هملتهــا وهــي تحبنــي فقالــت: ومــا 
فحكيت لها ما حصل لي فبكت ساعة، ثـم قامـت وأحضـرت لـي شـيئًا مـن المـأكول فأكلـت قلـيًال  ؟حصل لك

ك هذا ومـا ذبحتـك ثـم وشربت وأعدت لها قصتي، وأخبرتها جميع ما وقع لي فقالت: الحمد هللا حيث جرى ل
إنها عالجتني وداوتني حتى برت وتكاملت عافيتي فقال لي: يا ولدي اآلن أخـرج لـك الوديعـة التـي أودعتهـا 
ابنة عمك عندي فإنها لك وقد حلفتني أني ال أخرجها لك حتى أراك تتـذكرها وتحـزن عليهـا وتقطـع عالئقـك 

صـندوقًا وأخرجـت منـه هـذه الخرقـة التـي فيهـا من غيرها واآلن رجـوت فيـك هـذه الخصـال ثـم قامـت وفتحـت 
  صورة هذا الغزال وهي التي وهبتها لها أوًال فلما أخذتها وجدت مكتوبًا فيها هذه األبيات: 

 وأسجرتموا جفني القريح ونمتم  أقمتم عيوني في الهوى وأقعدتم

  فال القلب يسلوكم ولو ذاب منكم  وقد حلمتوا بين الفؤاد وناظـري

 فأغراكم الواشي وقال وقلتـم  وني أنكم كاتموا الهوىوعاهدتم 

 متـيم على لوح قبري إن هذا  فباهللا إخواني إذا مت فاكتبـوا

فلمــا قــرأت هــذه األبيــات بكيــت بكــاء شــديدًا ولطمــت علــى وجهــي وفتحــت الرقعــة فوقعــت منهــا ورقــة أخــرى 
دمـي وأرجـو اهللا أن يوفـق بينـك وبـين  ففتحتها فإذا مكتوب فيها: اعلم يا ابن عمي أنـي جعلتـك فـي حـل مـن

من تحب ولكن إذا أصابك شيء من دليلة المحتالة فال ترجع إليها وال لغيرها وبعد ذلك فاصبر علـى بليتـك 
ولوال أجلك المحتم لهلكت من الزمان الماضي ولكن الحمد هللا الـذي جعـل يـومي قبـل يومـك وسـالمي عليـك 

الغـزال وال تفـرط فيهـا فـإن تلـك الصـورة كانـت تؤانسـني إذا غبـت  واحتفظ علـى هـذه الخرقـة التـي فيهـا صـورة
  عني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثـم إن الشـاب عزيـز قـال لتـاج الملـوك: 

قالت لـي: إن قـدرت علـى مـن صـورت هـذه الصـورة ينبغـي أنـك تتباعـد عنهـا وال تخلهـا تقـرب إن ابنة عمي 
منك، وال تتزوج بهـا وٕان لـم تقـدر عليهـا وال تجـد لـك إليهـا سـبيًال فـال تقـرب واحـدة مـن النسـاء بعـد واعلـم أن 

أن يشـيع التي صورت هذه الصورة تصور في كل سـنة صـورة مثلهـا وترسـلها إلـي إلـى أقصـى الـبالد ألجـل 
خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها أهل األرض وأما محبوبتك الدليلة المحتالة، فإنها لمـا وصـلت إليهـا 
هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال صارت تريها للناس وتقول لهـم: إن لـي أختـًا تصـنع هـذا مـع أنهـا كاذبـة 

أعلـم أن الـدنيا قـد تضـيق عليـك بعـد مـوتي في قولها هتـك اهللا سـترها ومـا أوصـيتك بهـذه الوصـية إال ألننـي 



وربما تتغرب بسبب ذلك وتطوف البالد وتسمت بصاحبة هذه الصورة فتتشوق نفسك إلى معرفتها واعلـم أن 
  الصبية التي صورت هذه الصورة بنت ملك جزائر الكافور.

بكــي إلــى أن اقبــل فلمــا قــرأت تلــك الورقــة وفهمــت مــا فيهــا بكيــت وبكــت أمــي لبكــائي ومــا زلــت أنظــر إليهــا وأ
الليل ولم أزل على تلك الحالة مدة سنة وبعد السنة تجهز تجار من مدينتي إلى السفر وهم هؤالء الـذين أنـا 
معهم في القافلة فأشارت علي أمي أن أتجهز وأسـافر معهـم وقالـت لـي: لعـل السـفر يـذهب مـا بـك مـن هـذا 

فلعــل صــدرك ينشــرح ومــا زالــت تالطفنــي بــالكالم الحــزن وتغيــب ســنة أو ســنتين أو ثالثــًا حتــى تعــود القافلــة 
حتى جهزت متجرًا وسافرت معهـم وأنـا لـم تنشـف لـي دمعـة مـدة سـفري وفـي كـل منزلـة ننـزل بهـا أنشـر هـذه 
الخرقة قدامي وأنظر إلى هذه الصـورة فأتـذكر ابنـة عمـي وأبكـي عليهـا كمـا ترانـي فإنهـا كانـت تحبنـي محبـة 

لــت معهــا إال الضــرر مــع أنهــا لــم تفعــل معــي إال الخيــر ومتــى رجعــت زائــدة وقــد ماتــت مقهــورة منــي ومــا فع
التجـار مــن سـفرهم أرجــع معهــم وتكمـل مــدة غيــابي سـنة وأنــا فــي حـزن زائــد، ومــا زاد همـي وحزنــي إال ألنــي 
جزت علي جزائر الكافور وقلعة البلور وهي سبع جزائر والحاكم عليهم ملك يقال له شهرمان وله بنت يقال 

  ل لي إنها هي التي تصور صورة الغزالن وهذه الصورة التي معك من جملة تصويرها.لها دنيا فقي
فلما علمت ذلك زادت بي األشواق وغرقت في بحر الفكـر واالحتـراق، فبكيـت علـى روحـي ألنـي بقيـت مثـل 

ن القلـب المرأة ولم تبق لي آلة مثل الرجال وال حيلة لي ومن يوم فراقي لجزائر الكافور وأنا باكي العين حـزي
ولي مـدة علـى هـذا الحـال ومـا أدري هـل يمكننـي أن أرجـع إلـى بلـدي وأمـوت عنـد والـدتي أو ال وقـد شـبعت 

  من الدنيا ثم بكى وأن واشتكى ونظر إلى صورة الغزال وجرى دمعه على خده وسال وأنشد هذين البيتين: 
 فقلت للغيظ كم ال بد مـن فـرج  وقائل قال لـي ال بـد مـن فـرج

  من يضمن العمر لي يا بارد الحجج  لي بعد حين قلت يا عجـبـي فقال

وهــذه حكــايتي أيهــا الملــك فلمــا ســمع تــاج الملــوك قصــة الشــاب، تعجــب غايــة العجــب وانطلقــت مــن فــؤاده 
  النيران حين سمع بجمال السيدة دنيا، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  د المئة وفي الليلة السادسة والخمسين بع
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الـوزير دنـدان قـال لضـوء المكـان: ثـم إن تـاج الملـوك قـال للشـاب: واهللا  

لقد جرى لـك شـيء مـا جـرى ألحـد مثلـه، ولكـن هـذا تقـدير ربـك وقصـدي أن أسـألك عـن شـيء فقـال عزيـز: 
يـا مـوالي إنـي توصـلت إليهـا فقال: تصف لي كيف رأيت تلـك الصـبية التـي صـورت الغـزال فقـال:  ؟وما هو

بحيلــة وهــو أنــي لمــا دخلــت مــع القافلــة إلــى بالدهــا كنــت أخــرج وأدور فــي البســاتين وهــي كثيــرة األشــجار، 
فقــال لــي: البنــة الملــك وتفــرج فــي  ؟وحــارس البســاتين شــيخ طــاعن فــي الســن فقلــت لــه: لمــن هــذا البســتان

  د في هذا حتى تمر علي أن أحظى منها بنظرة.البستان فتشم رائحة األزهار فقلت له: أنعم علي بأن أقع
فقال الشيخ: ال بأس بـذلك فلمـا قـال ذلـك أعطيتـه بعـض الـدراهم وقلـت لـه: اشـتر لنـا شـيئًا نأكلـه ففـرح بأخـذ 
الدراهم وفتح الباب وأدخلني معه وسرنا وما زلنا سائرين إلى أن وصلنا إلى مكان لطيـف وأحضـر لـي شـيئًا 



لــي: اجلــس هنــا حتــى أذهــب وأعــود إليــك وتركنــي ومضــى فغــاب ســاعة ثــم رجــع مــن الفواكــه اللطيفــة وقــال 
ومعه خروف مشوي فأكلنا حتى اكتفينا وقلبي مشتاق إلى رؤية الصبية فبينما نحن جالسـون وٕاذا بالبـاب قـد 
انفتح، فقال لي: قم اختف واختفيت وٕاذا بطواشـي أسـود أخـرج رأسـه مـن البـاب وقـال: يـا شـيخ بـاب البسـتان 

الســيدة دنيــا طلعــت مــن البــاب فلمــا رأيتهــا ظننــت أن القمــر نــزل فــي األرض فانــدهش عقلــي وصــرت وٕاذا ب
  مشتاق إليها كاشتياق الظمآن إلى الماء وبعد ساعة أغلقت الباب ومضت.

فعند ذلك خرجت أنـا مـن البسـتان وقصـدت منزلـي وعرفـت أنـي ال أصـل إليهـا وال أنـا مـن رجالهـا خصوصـًا 
قلت في نفسي: إن هذه ابنة الملك وأنا تاجر فمن أين لي أن اصل إليها فلما تجهـز وقد صرت مثل المرأة ف

أصـــحابي للرحيـــل تجهـــزت أنـــا وســـافرت معهـــم وهـــم قاصـــدون هـــذه المدينـــة، فلمـــا وصـــلنا إلـــى هـــذا الطريـــق 
  اجتمعنا بك وهذه حكايتي وما جرى لي والسالم.

دنيـا ثـم ركـب جـواده وأخـذ معـه عزيـز وتوجـه بـه  فلما سمع تاج الملوك ذلك الكالم اشتغل قلبه بحـب السـيدة
إلى مدينة أبيه وأفرد له دارًا ووضع له فيها كل ما يحتاج إليه، ثم تركه ومضى ودموعه جارية على خـدوده 
ألن السماع يحل محل النظر واالجتماع وما زال تاج الملوك على تلك الحالة، حتى دخل عليه أبـوه فوجـده 

موم ومغموم فقـال لـه: يـا ولـدي أخبرنـي عـن حالـك ومـا جـرى لـك حتـى تغيـر لونـك متغير اللون فعلم أنه مه
فــأخبره بجميــع مــا جــرى لــه مــن قصــة دنيــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا، وكيــف عشــقها علــى الســماع ولــم ينظرهــا 

  بالعين، فقال: يا ولدي إن أباها ملك وبالده بعيدة عنا، فدع عنك هذا وادخل قصر أمك.
 فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح 

  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن والد تـاج الملـوك قـال لـه: يـا ولـدي إن أباهـا ملـك وبـالده بعيـدة عنـا فـدع 
عنك هذا وادخل قصـر أمـك فـإن فيـه خمسـمائة جاريـة كاألقمـار فمـن أعجبتـك مـنهن فخـذها وٕان لـم تعجبـك 

خطب بنتًا من بنات الملوك تكون أحسن من السيدة دنيا فقال له: يا والدي ال أريد غيرها وهي التـي منهن ن
صورت صورة الغزال التي رأيتها فال بد منها وٕاال أهجج في البراري واقتل روحـي بسـببها فقـال لـه: يـا ولـدي 

فسـي مـع أمـك وٕان لـم يـرض أمهل علي حتـى أرسـل إلـى أبيهـا وأخطبهـا منـه وأبلغـك المـرام مثـل مـا فعلـت لن
زلزلت عليه مملكته وجردت عليه جيشًا يكون آخره عندي وأوله عنده، ثم دعا الشاب عزيز وقـال: يـا ولـدي 

  قال: نعم. قال له: أشتهي منك أن تسافر مع وزيري فقال له: سمعًا وطاعة. ؟هل أنت تعرف الطريق
وليـالي إلـى أن أشـرفوا علـى جزائـر الكـافور فأقـاموا  ثم جهز عزيز مع وزيره وأعطـاهم الهـدايا فسـافروا أيامـاً  

على شاطئ نهر وأنفذ الوزير رسوًال من عنده إلى الملـك ليخبـره بقـدومهم، وبعـد ذهـاب الرسـول بنصـف يـوم 
لــم يشــعر إال وحجــاب الملــك وأمــراؤه قــد أقبلــوا علــيهم والقــوهم مــن مســيرة فرســخ فنقلــوهم وســاروا فــي خــدمتهم 

الملك فقدموا له الهدايا وأقاموا عنده أربعة أيام وفي اليوم الخامس قام الـوزير ودخـل  إلى أن دخلوا بهم على
علــى الملــك ووقــف بــين يديــه وحدثــه بحديثــه وأخبــره بســبب مجيئــه فصــار الملــك متحيــرًا فــي رد الجــواب ألن 

اذهـب إلـى ابنته ال تحب الزواج وأطرق برأسه إلى األرض ساعة ثم رفع رأسـه إلـى بعـض الخـدام وقـال لـه: 



سيدتك دنيا وأخبرها بما سمعت وبما جاء به هذا الوزير، فقام الخادم وغاب سـاعة ثـم عـاد إلـى الملـك وقـال 
له: يا ملك الزمان لما دخلت علـى السـيدة دنيـا أخبرتهـا بمـا سـمعت فغضـبت غضـبًا شـديدًا، ونهضـت علـي 

بني علـى الـزواج فالـذي أتـزوج بـه بمسوقة وأرادت كسـر رأسـي ففـررت منهـا هاربـًا وقالـت لـي: إن كـان يغضـ
أقتلــه فقــال أبوهــا للــوزير وعزيــز ســلما علــى الملــك وأخبــراه بــذلك وٕان ابنتــي ال تحــب الــزواج. وأدرك شــهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد المئة 
غيـر فائـدة ومـا زالـوا مسـافرين إلـى أن  قالت: بلغني أيها الملك السعيد عنـد ذلـك رجـع الـوزير ومـن معـه مـن

دخلــوا علــى الملــك وأخبــروه، فعنــد ذلــك أمــر النقبــاء أن ينبهــوا العســكر إلــى الســفر مــن أجــل الحــرب والجهــاد 
فقال له الوزير: ال تفعل ذلك فإن الملك ال ذنب له وٕانما االمتناع من ابنته فإنهـا حـين علمـت بـذلك أرسـلت 

تـل مـن أتـزوج بـه وأقتـل نفسـي بعـده، فلمـا سـمع الملـك كـالم الـوزير خـاف تقول: إن غصبني علـى الـزواج أق
على ولده تاج الملوك وقال: إن حاربت أباها وظفرت بابنته قتلت نفسها ثم إن الملك أعلم ابنه تـاج الملـوك 
 بحقيقــة األمــر فلمــا علــم بــذلك قــال ألبيــه: يــا والــدي أنــا ال أطيــق الصــبر عنهــا فأنــا أروح إليهــا وأتســبب فــي

فقــال: أروح فــي صــفة تــاجر فقــال  ؟اتصــالي بهــا ولــو أمــوت وال أفعــل غيــر هــذا فقــال لــه أبــوه: وكيــف تــروح
الملــك: إن كــان وال بــد فخــذ معــك الــوزير وعزيــز، ثــم إنــه أخــرج شــيئًا مــن خزانتــه وهيــأ لــه متجــرًا بمائــة ألــف 

  دينار واتفقا معه على ذلك.
ل الوزير وباتا هناك تلك الليلة وصار تـاج الملـوك مسـلوب فلما جاء الليل ذهب تاج الملوك وعزيز إلى منز 

الفؤاد ولم يطب له أكل وال رقـاد بـل هجمـت عليـه األفكـار وغـرق منهـا فـي بحـار وهـزه الشـوق إلـى محبوبتـه 
  فأفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: 

 فأشكو إليكم صبوتي وأقـول  ترى هل لنا بعد البعاد وصول

 وأسهرتموني واألنام غفـول  صباحـهتذكرتكم والليل ناء 

فلمــا فــرغ مــن شــعره بكــى بكــاء شــديدًا وبكــا معــه عزيــز وتــذكر ابنــة عمــه ومــا زاال يبكيــان إلــى أن أصــبح 
الصــباح ثــم قــام تــاج الملــوك ودخــل علــى والدتــه وهــو البــس أهبــة الســفر فســألته عــن حالــه فأخبرهــا بحقيقــة 

ج مـن عنـدها ودعـت لـه بالسـالمة واالجتمـاع باألحبـاب ثـم األمر فأعطته خمسين ألف دينار ثم ودعته وخـر 
دخل على والده واسـتأذنه أن يرحـل فـأذن لـه وأعطـاه خمسـين ألـف دينـار وأمـر أن تضـرب لـه خيمـة وأقـاموا 
فيهــا يــومين ثــم ســافروا واســتأنس تــاج الملــوك بعزيــز وقــال لــه: يــا أخــي أنــا مــا بقيــت أطيــق أن أفارقــك فقــال 

وأحــب أن أمــوت تحــت رجليــك ولكــن يــا أخــي قلبــي اشــتغل بوالــدتي، فقــال لــه تــاج  عزيــز: وأنــا اآلخــر كــذلك
الملوك: لما نبلغ المرام ال يكون إال خيرًا. وكان الوزير قد وصى تاج الملوك باصـطبار وصـار عزيـز ينشـد 

علــى  لــه األشــعار ويحدثــه بــالتواريخ واألخبــار ولــم يزالــوا ســائرين بالليــل والنهــار مــدة شــهرين فطالــت الطريــق



تــاج الملــوك واشــتد عليــه الغــرام وزاد بــه الوجــد والهيــام، فلمــا قربــوا مــن المدينــة فــرح تــاج الملــوك غايــة الفــرح 
  وزال عنه الهم والترح ثم دخلوها وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى سوق البر.

هــل رضــوان فــتح فلمــا رأى التجــار تــاج الملــوك وشــاهدوا حســنه وجمالــه تحيــرت عقــولهم وصــاروا يقولــون:  
أبــواب الجنــان وســها عنهــا فخــرج هــذا الشــاب البــديع الحســن، وبعضــهم يقــول: لعــل هــذا مــن المالئكــة، فلمــا 
دخلوا عند التجار سألوا عن دكان شيخ السوق فدلوهم عليه فتوجهوا إليه فلما قربـوا قـام إلـيهم هـو ومـن معـه 

كبيــرًا مهابــًا ومعــه تــاج الملــوك وعزيــز فقــال  مــن التجــار وعظمــوهم خصوصــًا الــوزير األجــل فــإنهم رأوه رجــالً 
فقــالوا هــا هــو  ؟التجــار لبعضــهم: ال شــك أن هــذا الشــيخ والــد هــذين الغالمــين فقــال الــوزير: مــن شــيخ فــيكم

فنظــر إليــه الــوزير وتأملــه فــرآه رجــًال كبيــرًا صــاحب هيبــة ووقــار وخــدم وغلمــان، ثــم إن شــيخ الســوق حيــاهم 
فقـال الـوزير: نعـم  ؟وأجلسهم جنبه وقال لهم: هل لكم حاجة نفـوز بقضـائها تحية األحباب وبالغ في إكرامهم

إني رجل كبير طـاعن فـي السـن ومعـي هـذان الغلمـان وسـافرت بهمـا سـائر األقـاليم والـبالد ومـا دخلـت بلـدة 
إال أقمــت بهــا ســنة كاملــة حتــى يتفرجــا عليهــا ويعرفهــا أهلهــا وٕانــي قــد أتيــت بلــدكم هــذه واختــرت المقــام فيهــا 

أشــتهي منــك دكانــًا تكــون مــن أحســن المواضــع حتــى أجلســهما فيهــا ليتــاجرا أو يتفرجــا علــى هــذه المدينــة و 
  ويتخلقا بأخالق أهلها ويتعلما البيع والشراء واألخذ والعطاء، فقال شيخ السوق: ال بأس بذلك.

لحظــات عليــه حــب ثــم نظــر إلــى الولــدين وفــرح بهمــا وأحبهمــا حبــًا زائــدًا وكــان شــيخ الســوق مغرمــًا بفاتــك ال
البنين على البنات ويميل إلى الحموضة فقال في نفسه: سبحان خالقهما ومصورهما من ماء مهين، ثـم قـام 
واقفًا في خدمتهما كالغالم بين أيديهما، بعد ذلك سعى وهيأ لهمـا الـدكان وكانـت فـي وسـط السـوق ولـم يكـن 

فيها رفوف مـن عـاج وأبنـوس، ثـم سـلم المفـاتيح أكبر منها وال أوجه منها عندهم ألنها كانت متسعة مزخرفة 
للوزير وهو في صفة تاجر وقال: جعلها اهللا مباركة على ولديك فلما أخذ الـوزير مفـاتيح الـدكان توجـه إليهـا 
والغلمان ووضعوا فيها أمتعتهم وأمر غلمانهم أن ينقلوا إليها جميع ما عنـدهم مـن البضـائع والقمـاش، وأدرك 

  عن الكالم المباح. شهرزاد الصباح فسكتت
 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير لمــا أمــر غلمانــه أن ينقلــوا البضــائع والقمــاش وكــان ذلــك يســاوي 
خزائن مال فنقلـوا جميـع ذلـك إلـى الـدكان وبـاتوا تلـك الليلـة فلمـا أصـبح الصـباح أخـذهما الـوزير ودخـل بهمـا 

م فلمــا دخلــوا الحمــام تنظفــوا وأخــذوا غايــة حظهــم، وكــان كــل مــن الغالمــين ذا جمــال بــاهر فصــارا فــي الحمــا
  الحمام على قول الشاعر: 

 جسمًا تولد بين المـاء والـنـور  بشرى لقـيتـه إذ المـسـت يده

  حتى جنى المسك من تمثال كافور  ما زال يظفر لطفًا من صناعتـه

شــيخ الســوق لمــا ســمع بــدخولهما الحمــام قعــد فــي انتظارهمــا وٕاذا بهمــا قــد أقــبال ثــم خرجــا مــن الحمــام وكــان 
وهمــا كــالغزالين وقــد احمــرت خــدودهما واســودت عيونهمــا ولمعــت أبــدانهما حتــى كأنهمــا غصــنان مثمــران أو 



إن قمران زاهيان فقال لهما: يا أوالدي حمامكم نعيم دائم فقال تاج الملوك بأعذب كالم ليتك كنت معنـا، ثـم 
االثنــين قــبال يديــه ومشــيا قدامــه حتــى وصــال إلــى الــدكان تعظيمــًا لــه ألنــه كبيــر الســوق وقــد أحســن إليهمــا 
بإعطائهما الدكان، فلما رأى أردافهما في ارتجاج زاد به الوجد وهاج وشخر ونخر ولم يبق مصطبرًا فأحـدق 

  بهما العينين وأنشد هذين البيتين: 
 ليس يقرأ فيه مبحث الشركهو   يطالع القلب باب االختصاص به

 حركه فكم لذا الفلك الدوار من  ال غرو في كونه يرتج من قول

فلما سمعا هذا الشعر أقسما عليه أن يدخل الحمام ثانيًا وكانا قد تركـا الـوزير داخـل الحمـام فلمـا دخـل شـيخ 
فـي وسـط الحمـام وعـزم  السوق إلى الحمام ثاني مـرة سـمع الـوزير بدخولـه فخـرج إليـه مـن الخلـوة واجتمـع بـه

عليـــه فـــامتنع فأمســـك بإحـــدى يديـــه تـــاج الملـــوك وبيـــده األخـــرى عزيـــز ودخـــال بـــه أخـــرى فانقـــاد لهمـــا الشـــيخ 
الخبيث فحلف تاج الملوك أن ال يحميـه غيـره وحلـف عزيـز أن ال يصـب عليـه المـاء غيـره فقـال لـه الـوزير: 

مدينتنا البركة والسعود بقـدومكم وقـدوم أتبـاعكم،  إنهما أوالدك فقال شيخ السوق أبقاهما اهللا لك لقد حلت في
  ثم أنشد هذين البيتين: 

  وقد زهت بالزهر للمجتلى  أقبلت فاخضرت لدينا الربا

 أهًال وسهًال بك من مقبل  ونادت األرض ومن فوقها

 فشكروه على ذلك، ومازال تـاج الملـوك يحميـه وعزيـز يصـب عليـه المـاء وهـو يظـن روحـه فـي الجنـة حتـى 
أتما خدمته فدعا لهما وجلس جنب الوزير على أنه يتحدث معه ولكن معظم قصده النظـر إلـى تـاج الملـوك 
وعزيز، ثم بعد ذلك جاء لهم الغلمان بالمناشف فتنشفوا ولبسوا حوائجهم ثم خرجوا مـن الحمـام فأقبـل الـوزير 

: جعلـه اهللا لـك وألوالدك عافيـة على شيخ السوق وقال له يا سـيدي إن الحمـام نعـيم الـدنيا فقـال شـيخ السـوق
وكفاهما اهللا شر العين، فهل تحفظون شيئًا مما قاله البلغاء في الحمام فقال تاج الملوك: أنا أنشد لك بيتـين 

 وهما: 

 غير أن المقام فيه قـلـيل  إن عيش الحمام أطيب عيش

 وجحيم يهيب فيها الدخـول  جنة تكره اإلقـامة فـيهـا

لوك من شعره قال عزيز وأنا أحفظ في الحمام شيئًا، فقال شـيخ السـوق أسـمعني إيـاه فأنشـد فلما فرغ تاج الم
  هذين البيتين: 

 أنيق إذا أضرمت حوله الـنـار  وبيت له من جامد الصخر أزهار

 وأقمـار وأكثر ما فيها شموس  تراه جحيمًا وهو في الحق جـنة

ما وفصاحتهما وقـال لهمـا: واهللا لقـد حزتمـا الفصـاحة فلما فرغ عزيز من شعره تعجب شيخ السوق من شعره
  والمالحة فاسمعا أنتما مني، ثم أطرب بالنغمات وأنشد األبيات: 



 تحيا بهـا األرواح واألبـدان  يا حسن نار والنعيم عذابـهـا

 غضًا وتوقد تحته الـنـيران  فأعجبت لبيت ال يزال نعيمـه

  ه دموعها الغدرانسفحت علي  عيش السرور إن ألم به وقـد

فلمــا ســمعوا ذلــك تعجبــوا مــن هــذه األبيــات، ثــم إن شــيخ الســوق عــزم علــيهم فــامتنعوا ومضــوا إلــى منــزلهم 
ليســتريحوا مــن تعــب الحمــام، ثــم أكلــوا وشــربوا وبــاتوا تلــك الليلــة فــي منــزلهم. فــي أتــم مــا يكــون مــن الحــظ 

ا فرضـــهم وأصـــبحوا، ولمـــا طلـــع النهـــار والســـرور فلمـــا أصـــبح الصـــباح قـــاموا مـــن نـــومهم وتوضـــأوا وواصـــلو 
وفتحت الدكاكين واألسواق خرجوا مـن المنـزل وتوجهـوا إلـى السـوق وفتحـوا الـدكان وكـان الغلمـان قـد هيأوهـا 
أحسن هيئة وفرشوها بالبساط الحرير ووضعوا فيها مرتبتين كل واحدة منهما تساوي مائة دينار وجعلوا فوق 

  الذهب.كل مرتبة نطفًا ملوكيًا دائره من 
فجلــس تــاج الملــوك علــى مرتبــة وجلــس عزيــز علــى األخــرى والــوزير فــي وســط الــدكان ووقــف الغلمــان بــين 
أيــديهم وتســامعت بهــم النــاس فــازدحموا علــيهم وبــاعوا بعــض أقمشــتهم وشــاع ذكــر تــاج الملــوك فــي المدينــة 

س إلـيهم فأقبـل الـوزير علـى واشتهر فيها خبر حسنه وجماله ثم أقاموا على ذلك أيامًا وفي كل يوم تهرع النا
تاج الملوك وأوصاه بكتمان أمره وأوصى عليه عزيز ومضى إلى الدار ليدير أمرًا يعود نفعـه علـيهم وصـار 
تاج الملوك وعزيز يتحدثان وصار تاج الملوك يقول عسى أن يجيء أحد من عنـد السـيدة دنيـا ومـازال تـاج 

تمكــن منــه الغــرام وزاد بــه النحــول واألســقام حتــى حــرم لذيــذ الملــوك علــى ذلــك أيامــًا وليــالي وهــو ال ينــام وقــد 
المنــام وامتنــع عــن الشــراب ولطعــام وكــان كالبــدر فــي تمامــه فبينمــا تــاج الملــوك جــالس وٕاذا بعجــوز أقبلــت 

  عليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الستين بعد المئة 
ينمــا تــاج الملـــوك جــالس وٕاذا بعجـــوز أقبلــت عليــه وتقـــدمت إليــه وخلفهـــا قالــت: بلغنــي أيهـــا الملــك الســـعيد ب

جاريتان وما زالت ماشية حتى وقفت على دكان تاج الملوك فرأت قده واعتداله وحسنه وجماله فتعجبت من 
مالحته ورشحت في سراويلها، ثم قالت: سبحان من خلقك من مـاء مهـين سـبحان مـن جعلـك فتنـة للعـالمين 

ل فيه وتقول: ما هذا بشرًا إن هـذا إال ملـك كـريم ثـم دنـت منـه وسـلمت عليـه فـرد عليهـا السـالم ولم تزل تتأم
وقام لها واقفًا على األقدام وابتسم في وجهها هذا كله بإشارة عزيز ثم أجلسها إلى جانبه وصار يروح عليهـا 

والمعــاني هــل أنــت مــن إلــى أن اســتراحت، ثــم إن العجــوز قالــت لتــاج الملــوك: يــا ولــدي يــا كامــل األوصــاف 
فقال تاج الملوك بكالم فصيح عذب مليح: واهللا يـا سـيدتي عمـر مـا دخلـت هـذه الـديار إال هـذه  ؟هذه الديار

المرة وال أقمت فيها إال على سبيل الفرجـة فقالـت: لـك اإلكـرام مـن قـادم علـى الرحـب والسـعة مـا الـذي جئـت 
  ال يحمل إال المليح.به معك من القماش فأرني شيئًا مليحًا فإن المليح 



فلمــا ســمع تــاج الملــوك كالمهــا خفــق قلبــه ولــم يفهــم معنــى كالمهــا، فغمــزه عزيــز باإلشــارة فقــال لهــا تــاج  
الملوك: عندي كل ما تشتهين من الشيء الذي ال يصلح إال للملوك وبنات الملوك فلمن تريدين حتى اقلـب 

كالمهـا فقالـت لـه: أريـد قماشـًا يصـلح للسـيدة دنيـا  عليك ما يصلح ألربابـه وأراد بـذلك الكـالم أن يفهـم معنـى
بنــت الملــك شــهرمان. فلمــا ســمع تــاج الملــوك ذكــر محبوبتــه فــرح فرحــًا شــديدًا وقــال لعزيــز: ائتنــي بــأفخر مــا 
عندك مـن البضـاعة فأتـاه عزيـز ببقجـة وحلهـا بـين يديـه. فقـال لهـا تـاج الملـوك: اختـاري مـا يصـلح لهـا فـإن 

وصـارت تحـك  ؟غيري فاختـارت العجـوز شـيئًا يسـاوي ألـف دينـار وقالـت: بكـم هـذاهذا الشيء ال يوجد عند 
بين أفخاذها بكلية يدها فقال لها: وهل أساوم مثلك فيه ذا الشـيء الحقيـر الحمـد هللا الـذي عرفنـي بـك فقالـت 
م له العجوز: أعوذ وجهك المليح برب الفلق، إن وجهك مليح وفعلك مليح هنيئًا لمن تنام فـي حضـنك وتضـ

قوامــك الــرجيح وتحظــى بوجهــك الصــبيح وخصوصــًا إذا كانــت صــاحبة حســن مثلــك. فضــحك تــاج الملــوك 
حتــى اســتلقى علــى قفــاه ثــم قــال: يــا قاضــي الحاجــات علــى أيــدي العجــائز الفــاجرات، فقالــت: يــا ولــدي مــا 

فقـال لهـا قـال: اسـمي تـاج الملـوك فقالـت: إن هـذا االسـم مـن أسـماء الملـوك ولكنـك فـي زي التجـار.  ؟االسم
عزيز: من محبته عند أهله ومعزته عليهم سموه بهذا االسم. فقالت العجوز: صدقت كفاكم اهللا شـر الحسـاد 
ولو فتئت بمحاسنكم األكباد. ثم أخـذت القمـاش ومضـت وهـي باهتـة مـن حسـنه وجمالـه وقـده واعتدالـه، ولـم 

بقماش مليح فقالـت لهـا: يـا سـيدتي تزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا وقالت لها: يا سيدتي جئت لك 
ها هـو فقبليـه وانظريـه. فلمـا رأتـه السـيدة دنيـا قالـت لهـا: يـا دادتـي إن هـذا قمـاش ملـيح مـا رأيتـه فـي مـدينتنا 
فقالــت العجــوز: يــا ســيدتي إن بائعــه أحســن منــه كــأن رضــوان فــتح أبــواب الجنــان وســها فخــرج منهــا التــاجر 

هذه الليلة أن يكون عندك وينام بين نهودك، فإنه فتنة لمن يراه وقـد  الذي يبيع هذا القماش، وأنا أشتهي في
جاء مدينتنا بهذه األقمشة ألجل الفرجة، فضحكت السيدة دنيا من كالم العجوز وهنا أدرك شهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الحادية والستين بعد المئة 
السيدة دنيا حين ضحكت من كالم العجوز وقالت: أخزاك اهللا يـا عجـوز قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن 

الــنحس إنــك خرفــت ولــم يبــق لــك عقــل ثــم قالــت: هــات القمــاش حتــى أبصــره جيــدًا فناولتهــا إيــاه فنظرتــه ثانيــًا 
ــيًال وثمنــه كثيــرًا وتعجبــت مــن حســن ذلــك القمــاش ألنهــا مــا رأت فــي عمرهــا مثلــه فقالــت لهــا  فرأتــه شــيئًا قل

: يا سيدتي لو رأيت صاحبه لعرفـت أنـه أحسـن مـا يكـون علـى وجـه األرض فقالـت لهـا السـيدة دنيـا: العجوز
فقالــت العجــوز وقــد هــزت رأســها: حفــظ اهللا فراســتك،  ؟هــل ســألتيه إن كــان لــه حاجــة يعلمنــا بهــا فنقضــيها لــه

عليــه وقــولي لــه:  فقالــت لهــا الســيدة دنيــا: اذهبــي إليــه وســلمي ؟واهللا إن لــه حاجــة وهــل أحــد يخلــو مــن حاجــة
شرفت بقدومك مدينتنا ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على الرأس والعين فرجعـت العجـوز إلـى تـاج 
الملــوك فــي الوقــت فلمــا رآهــا طــار قلبــه مــن الفــرح ونهــض لهــا قائمــًا علــى قدميــه وأخــذ يــدها وأجلســها إلــى 

فلمـا سـمع ذلـك فـرح غايـة الفـرح واتسـع صـدره جانبه، فلما جلسـت واسـتراحت أخبرتـه بمـا قالتـه السـيدة دنيـا، 



وانشرح وقـال فـي نفسـه: قـد قضـيت حـاجتي ثـم قـال للعجـوز: لعلـك توصـلين إليهـا كتابـًا مـن عنـدي وتـأتيني 
بالجواب فقالت: سمعًا وطاعة، فلما سمع ذلك منها قال لعزيز: ائتني بدواة وقرطـاس وقلـم مـن نحـاس، فلمـا 

  ات: أتاه بتلك األدوات كتب هذه األبي
 بما ألقاه من ألم الـفـراق  كتبت إليك يا سؤلي كتـابـاً 

 وثانيه غرامي واشتـياقـي  فأول ما أسطر نار قلـبـي

 ورابعه جميع الوجد باقـي  وثالثه مضى عمري وصبري

 وسادسه متى يوم التالقـي  وخامسه متى عيني تـراكـم

المسجون في سجن االشتياق الذي ليس لـه إطـالق ثم كتب في إمضائه: إن هذا الكتاب من أسير األشواق 
إال بالوصــال ولــو بطيــف الخيــال ألنــه يقاســي ألــيم العــذاب مــن فــراق األحبــاب، ثــم أفــاض دمــع العــين وكتــب 

  هذين البيتين: 
  ودمع العين ليس له انقطاع  كتبت إليك والعبرات تجري

 عسى يوم يكون به اجتماع  ولست ببائس من فضل ربي

لكتاب وختمـه وأعطـاه للعجـوز وقـال: أوصـليه إلـى السـيدة دنيـا فقالـت: سـمعًا وطاعـة ثـم أعطاهـا ثم طوى ا 
ألف دينار وقـال: اقبلـي منـي هـذه الهديـة، فأخـذتها وانصـرفت داعيـة لـه، ولـم تـزل ماشـية حتـى دخلـت علـى 

لهـا: يـا سـيدتي  فقالـت ؟السيدة دنيا فلما رأتها قالت: يا دادتي أي شيء طالب من الحوائج حتـى نقضـيها لـه
قد أرسل معـي كتابـًا وال أعلـم بمـا فيـه، وقرأتـه وفهمـت معنـاه ثـم قالـت: مـن أيـن إلـى أيـن حتـى يراسـلني هـذا 

  ثم لطمت وجهها وقالت: لوال خوفي من اهللا تعالى لصلبته على دكانه. ؟التاجر ويكاتبني
 ؟لمــة أو فيــه ثمــن القمــاشفقالــت العجــوز: وأي شــيء فــي هــذا الكتــاب حتــى أزعــج قلبــك هــل فيــه شــكاية مظ

فقالت لها: ويلك مـا فيـه ذلـك ومـا فيـه إال عشـق ومحبـة وهـذا كلـه منـك وٕاال فمـن أي يتوصـل هـذا الشـيطان 
إلى هذا الكالم، فقالت لها العجوز: يا سيدتي أنت قاعدة في قصرك العالي ومـا يصـل إليـك أحـد وال الطيـر 

اح الكــالب، فــال تؤاخــذيني حيــث أتيتــك بهــذا الكتــاب الطــائر، ســالمتك مــن اللــوم والعتــاب ومــا عليــك مــن نبــ
ولكن الرأي عندي أن تردي إليه جوابًا وتهدديه فيه بالقتل وتنهيه عن هذا الهذيان فإنـه ينتهـي وال يعـود إلـى 

  فعلته.
فقالت السـيدة دنيـا: أخـاف أن أكاتبـه فيطمـع فقالـت العجـوز: إذا سـمع التهديـد والوعيـد رجـع عمـا هـو عليـه، 

 علي بدواة وقرطاس وقلم من نحاس، فلما أحضروا لها تلك األدوات كتبت هذه األبيات: فقالت: 

 وما تالقيه من وجد ومن فـكـر  يا مدعي الحب والبلوى مع السهر

  وهل ينال المنى شخص من القمر  أتطلب الوصل يا مغرور من قمر

 فأقصر فإنك في هذا على خطر  إني نصحتك عما أنت طـالـبـه



 أتاك مني عذاب زائد الـضـرر  رجعت إلى هذا الكالم فـقـدوٕان 

 ومن أنار ضياء الشمس والقمـر  وحق من خلق اإلنسان من علـق

 ألصلبنك في جزع من الشـجـر  لئن عـدت لـمـا أنـت ذاكـره

ًا ثم طوت الكتاب وأعطته للعجوز، وقالـت لهـا: أعطيـه لـه وقـولي لـه: كـف عـن هـذا الكـالم فقالـت لهـا سـمع
وطاعة، ثم أخذت الكتاب وهي فرحانـة ومضـت إلـى منزلهـا وباتـت فـي بيتهـا، فلمـا أصـبح الصـباح توجهـت 
إلى دكان تاج الملوك فوجدته في انتظارهمـا فلمـا رآهـا كـاد أن يطيـر مـن الفـرح فلمـا قربـت منـه نهـض إليهـا 

فيها ثم قالت له: إن السيدة دنيا لمـا  قائمًا وأقعدها بجانبه فأخرجت له الورقة وناولته إياها وقالت له: اقرأ ما
  قرأت كتابك اغتاظت ولكنني الطفتها ومازحتها حتى أضحكتها ورقت لك وردت لك الجواب.

فشــكرها تــاج الملــوك علــى ذلــك وأمــر عزيــز أن يعطيهــا ألــف دينــار، ثــم إنــه قــرأ الكتــاب وفهمــه وبكــى بكــاء 
ثــم قالــت لــه: يــا ولــدي وأي شــيء فــي هــذه الورقــة شــديدًا فــرق لــه قلــب العجــوز، وعظــم عليهــا بكــاؤه وشــكواه 

فقال لها: إنها تهددني بالقتل والصلب وتنهاني عن مراسـلتها وٕان لـم أراسـلها يكـون مـوتي خيـرًا  ؟حتى أبكاك
  من حياتي فخذي جواب كتابها ودعيها تفعل ما تريد.

أوصلك إلى مـا فـي خـاطرك فقالت له العجوز: وحياة شبابك ال بد أني أخاطر معك بروحي وأبلغك مرادك و 
فقال لها تـاج الملـوك: كـل مـا تفعليـه أجازيـك عليـه ويكـون فـي ميزانـك فإنـك خبيـرة بالسياسـة وعارفـة بـأبواب 

  الدناسة وكل عسير عليك يسير واهللا على كل شيء قدير، ثم أخذ ورقة وكتب فيها هذه األبيات: 
 قدوروالقتل لي راحة والموت م  أمست تهددني بالقتل واحـزنـي

 حياته وهو ممنوع ومقـهـور  والموت أغنى لصب أن تطول به

 فإنني عبد والعـبـد مـأسـور  باهللا زوروا محبًا قل نـاصـره

 فكل من يعشق األحرار معذور  يا سادتي فارحموني في محبتكـم

سـًا وقــر ثـم إنـه تـنفس الصـعداء وبكـى حتـى بكـت العجـوز، وبعــد ذلـك أخـذت الورقـة منـه وقالـت لـه: طـب نف
  عينًا، فال بد أن أبلغك مقصودك.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والستين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قامت وتركت تاج الملوك على النار وتوجهـت إلـى السـيدة دنيـا  

ج الملــوك فناولتهــا الكتــاب فــازدادت غيظــًا، وقالــت للعجــوز: أمــا فرأتهــا متغيــرة اللــون مــن غيظهــا بمكتــوب تــا
فقالـت لهـا السـيدة دنيــا:  ؟فقالــت لهـا: وأي شـيء مـن هـذا الكتـاب حتــى يطمـع فيـك ؟قلـت لـك أنـه يطمـع فينـا

اذهبــي إليــه وقــولي لــه إن راســلتها بعــد ذلــك ضــربت عنقــك فقالــت لهــا العجــوز: اكتبــي لــه هــذا الكــالم فــي 
 لمكتوب معي ألجل أن يزداد خوفًا فأخذت ورقة وكتبت فيها هذه األبيات: مكتوب وأنا آخذ ا



 وليس إلى نيل الوصال بسـابـق  أيا غافًال عن حادثـا الـطـوارق

 وما أنت للبدر المنير بـال حـق  أتزعم يا مغرور أن تدرك السهـا

 لتحظى بضم للقدود الـرواشـق  فكيف ترجينا وتأمـل وصـلـنـا

 المـفـارق بيوم عبوس فيه شيب  ذا القصد خيفة سطوتيفدع عنك ه

ثـم طـوت الكتـاب وناولتـه للعجـوز فأخذتــه وانطلقـت بـه إلـى تـاج الملـوك فلمــا رآهـا قـام علـى قدميـه وقــال: ال 
أعدمني اهللا بركة قدومك فقالت له العجوز: خذ جواب مكتوبك فأخذ الورقة وقرأها وبكـى بكـاء شـديدًا، وقـال 

قتلني اآلن فإن القتل أهون علي مـن هـذا األمـر الـذي أنـا فيـه ثـم أخـذ دواة وقلمـًا وقرطـاس إني أشتهي من ي
  وكتب مكتوبًا ورقم هذين البيتين: 

 فإني محب في المحبة غـارق  فيا منيتي ال تبتغي الهجر والجفا

 فروحي من بعد األحبة طالـق  وال تحسبيني في الحياة مع الجفا

عجوز وقال له: قـد أتعبتـك بـدون فائـدة وأمـر عزيـز أن يـدفع لهـا ألـف دينـار وقـال ثم طوى الكتاب وأعطاه لل
لها: يا أمي إن هذه الورقة ال بد أن يعقبها كمـال االتصـال أو كمـال االنفصـال فقالـت لـه: يـا ولـدي واهللا مـا 
أشــتهي لــك إال الخيــر ومــرادي أن تكــون عنــدك فإنــك أنــت القمــر صــاحب األنــوار الســاطعة وهــي الشــمس 
الطالعـة وٕان لـم أجمـع بينكمـا فلـيس فـي حيـاتي فائـدة وأنـا قـد قطعـت عمـري فـي المكـر والخـداع حتـى بلغــت 
التسعين من األعـوام فكيـف أعجـز عـن الجمـع بـين اثنـين فـي الحـرام ثـم ودعتـه وطيبـت قلبـه وانصـرفت ولـم 

  تزل تمشي حتى دخلت السيدة دنيا وقد أخفت الورقة في شعرها.
رأسها وقالت: يا سيدتي عسـاك أن تفلـي شوشـتي فـإن لـي زمانـًا مـا دخلـت الحمـام  فلما جلست عندها حكت

فكشــفت الســيدة دنيــا عــن مرفقيهــا وحلــت شــعر العجــوز وصــارت تفلــي شوشــتها فســقطت الورقــة مــن رأســها 
فقالـت: كـأني قعـدت علـى دكـان التـاجر فتعلقـت معـي هـذه الورقـة  ؟فرأتها السيدة دنيا فقالـت: مـا هـذه الورقـة

ها حتى أوديها له ففتحتها السيدة دنيا وقرأهـا وفهمـت مـا فيهـا فاغتاظـت غيظـًا شـديدًا وقالـت: كـل الـذي هاتي
جرى لـي مـن تحـت رأس هـذه العجـوز الـنحس فصـاحت علـى الجـواري والخـدم وقالـت: أمسـكوا هـذه العجـوز 

  الماكرة واضربوها بنعالكم فنزلوا عليها ضربًا بالنعال حتى غشي عليها.
قالت لهـا: واهللا يـا عجـوز السـوء لـوال خـوفي مـن اهللا تعـالى لقتلتـك ثـم قالـت لهـم: أعيـدوا الضـرب  فلما أفاقت

فضربوها حتى غشي عليها ثم أمـرتهم أن يجروهـا ويرموهـا خـارج البـاب فسـحبوها علـى وجههـا ورموهـا قـدام 
  الباب.

ت وتمشـت حتـى أتـت فلما أفاقت قامت تمشي وتقعد حتى وصلت إلى منزلها وصـبرت إلـى الصـباح ثـم قامـ
إلى تاج الملوك وأخبرته بجميع ما جرى لها، فصـعب عليـه ذلـك وقـال لهـا: يعـز علـي يـا أمـي مـا جـرى لـك 
ولكن كل شـيء بقضـاء وقـدر فقالـت لـه: طـب نفسـًا وقـر عينـًا فـإني ال أزال أسـعى حتـى أجمـع بينـك وبينهـا 

  وأوصلك إلى هذه العاهرة التي أحرقتني بالضرب.



فقالـت: إنهـا رأت منامـًا أوجـب ذلـك فقـال لهـا: ومـا  ؟ملوك: أخبريني ما سبب بغضها للرجـالفقال لها تاج ال
فقالت: إنها كانت نائمة ذات ليلـة فـرأت صـيادًا أنصـب شـركًا فـي األرض وبـذر حولـه قمحـًا ثـم  ؟ذلك المنام

مـامتين ذكـرًا جلس قريبـًا منـه فلـم يبـق شـيء مـن الطيـور إال وقـد أتـى إلـى ذلـك الشـرك، ورأت فـي الطيـور ح
  وأنثى.

فبينمـا هـي تنظـر إلـى الشـرك وٕاذا برجـل الـذكر تعلـق فـي الشـرك وصـار يتخـبط فنفـرت عنـه جميـع الطيـور  
ومرت فرجعت إليه امرأته وحامت عليه ثم تقدمت إلى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر العـين التـي فيهـا 

وطــارت الطيــور هــي وٕايــاه فجــاء بعــد رجــل الــذكر وصــارت تجذبــه بمنقارهــا حتــى خلصــت رجلــه مــن الشــرك 
ذلــك الصــباح وأصــلح الشــرك وقعــد بعيــدًا عنــه فلــم يمــض غيــر ســاعة حتــى نزلــت الطيــور وعلــق الشــرك فــي 
األنثى فنفرت عنها جميع الطيور ومن جملتها الطير الذكر ولم يعد ألنثاه فجاء الصياد وأخذ الطيـر األنثـى 

ذكر مثل هذا ما فيه خير والرجال جميعهم ما عنـدهم خيـر  وذبحها فانتبهت مرعوبة من منامها وقالت: كل
  للنساء.

فلما فرغت من حديثها لتاج الملوك قال لها: يـا أمـي أريـد أن أنظـر إليهـا نظـرة واحـدة ولـو كـان ذلـك ممـاتي 
فتحيلي لي بحيلـة حتـى أنظرهـا فقالـت لـه: اعلـم أن لهـا بسـتانًا تحـت قصـرها وهـو برسـم فرجتهـا وٕانهـا تخـرج 

ي كل شهر مرة مـن بـاب السـر وتقعـد فيـه عشـرة أيـام وقـد جـاء أوان خروجهـا إلـى الفرجـة، فـإذا أرادت إليه ف
الخـــروج أجـــيء إليـــك أعلمـــك حتـــى تخـــرج وتصـــادفها واحـــرص علـــى أنـــك ال تفـــارق البســـتان فلعلهـــا إذا رأت 

ثـم قـام مـن حسنك وجمالـك يتعلـق قلبهـا بمحبتـك فـإن المحبـة أعظـم أسـباب االجتمـاع فقـال: سـمعًا وطاعـة، 
الدكان هو وعزيز وأخـذا معهمـا العجـوز ومضـيا إلـى منزلهمـا وعرفـاه لهـا ثـم إن تـاج الملـوك قـال لعزيـز: يـا 
أخــي لــيس لــي حاجــة بالــدكان وقــد قضــيت حــاجتي منهــا ووهبتهــا لــك بجميــع مــا فيهــا ألنــك تغربــت معــي 

ه عــن غريــب أحوالــه ومــا وفارقــت بــالدك فقبــل عزيــز منــه ذلــك ثــم جلســا يتحــدثان وصــار تــاج الملــوك يســأل
فقـال: قومـوا  ؟جرى له وبعد ذلك أقبال على الوزير وأعلماه بما عزم عليه تاج الملوك وقاال له: كيـف العمـل

بنــا إلــى البســتان فلــبس كــل واحــد مــنهم أفخــر مــا عنــده وخرجــوا وخلفهــم ثالثــة مماليــك وتوجهــوا إلــى البســتان 
ي جالســًا علــى البــاب فســلموا عليــه فــرد علــيهم الســالم فناولــه فــرأوه كثيــر األشــجار غزيــر األنهــار ورأوا الخــول

الوزير مائة دينار وقال: أشتهي أن تأخذ هذه النفقة وتشتري لنا شيئًا نأكله فإننـا غربـاء ومعـي هـؤالء األوالد 
وأردت أن أفــرجهم فأخــذ البســتاني الــدنانير وقــال لهــم: ادخلــوا وتفرجــوا وجميعــه ملككــم واجلســوا حتــى أحضــر 

بما تأكلون ثم توجه إلى السوق ودخل الوزير وتاج الملوك وعزيز داخل البستان بعد أن ذهب البستاني لكم 
إلـــى الســـوق ثـــم بعـــد ســـاعة أتـــى ومعـــه خـــروف مشـــوي ووضـــعه بـــين أيـــديهم فـــأكلوا وغســـلوا أيـــديهم وجلســـوا 

: مـا هـو لـي وٕانمـا فقال الشيخ ؟يتحدثون فقال الوزير: أخبرني عن هذا البستان هل هو لك أم أنت مستأجره
فقــال: دينــار واحــد ال غيــر فتأمــل  ؟لبنــت الملــك الســيدة دنيــا فقــال الــوزير: كــم لــك فــي كــل شــهر مــن األجــرة

الوزير في البستان فرأى هناك قصرًا عاليًا إال أنه عتيق فقال الوزير: أريد أن أعمـل خيـرًا تـذكرني بـه فقـال: 
ثمائة دينار فلمـا سـمع الخـولي بـذكر الـذهب قـال: يـا سـيدي فقال: خذ هذه الثل ؟وما تريد أن تفعل من الخير



مهمــا شــئت فافعــل ثــم أخــذ الــدنانير فقــال لــه: إن شــاء اهللا تعــالى نفعــل فــي هــذا المحــل خيــرًا، ثــم خرجــوا مــن 
  عنده وتوجهوا إلى منزلهم وباتوا تلك الليلة.

جميع ما يحتاجون إليـه مـن اآلالت فلما كان الغد أحضر الوزير مبيضًا ونقاشًا وصانعًا جيدًا، وأحضر لهم 
ودخــل بهــم البســتان وأمــرهم ببيــاض ذلــك القصــر وزخرفتــه بــأنواع الــنقش ثــم أمــر بإحضــار الــذهب والــالزورد 
وقال للنقاش: اعمل في صدر هذا اإليوان آدمي صياد كأنه نصب شركه، وقد وقعت فيه حمامـة واشـتبكت 

  بمنقارها في الشرك.
ع من نقشـه، قـال لـه الـوزير: افعـل فـي الجانـب اآلخـر مثـل األول وصـور صـورة فلما نقش النقاش جانبًا وفر 

حمامـة فــي الشــرك وأن الصـياد أخــذها ووضــع السـكين علــى رقبتهــا وأعمـل فــي الجانــب اآلخـر صــورة جــارح 
كبيــر قــد قــنص ذكــر الحمــام وأنشــب فيــه مخالبــه ففعــل ذلــك فلمــا فــرغ مــن هــذه األشــياء التــي ذكرهــا الــوزير 

  اني، ثم توجهوا إلى منزلهم وجلسوا يتحدثون. هذا ما كان من أمر هؤالء.ودعوا البست
وأما ما كان من أمر العجوز فإنها انقطعت في بيتها واشتاقت بنت الملك إلى الفرجـة فـي البسـتان وهـي ال  

ج تخرج إال بالعجوز فأرسلت إليها وصالحتها وطيبت خاطرها وقالت: إني أريـد أن أخـرج إلـى البسـتان ألتفـر 
على أشجاره وأثمـاره وينشـرح صـدري بأزهـاره، فقالـت لهـا العجـوز: سـمعًا وطاعـة، ولكـن أريـد أن أذهـب إلـى 
بيتـي وألــبس أثــوابي وأحضــر عنــدك فقالــت: اذهبــي إلــى بيتــك وال تتــأخري عنــي فخرجــت العجــوز مــن عنــدها 

قــال: ســمعًا وطاعــة وتوجهــت إلــى تــاج الملــوك وقالــت لــه: تجهــز والــبس أفخــر ثيابــك واذهــب إلــى البســتان ف
وجعلــت بينهــا وبينــه إشــارة، ثــم توجهــت إلــى الســيدة دنيــا وبعــد ذهابهــا قــام الــوزير وعزيــز وألبســا تــاج الملــوك 
بدلــة مــن أفخــر مالبــس الملــوك تســاوي خمســة آالف دينــار وشــد فــي وســطه حياصــة مــن الــذهب مرصــعة 

  بالجواهر والمعادن ثم توجه إلى البستان.
ان وجــد الخــولي جالســًا هنــاك فلمــا رآه البســتاني نهــض لــه علــى األقــدام وقابلــه فلمــا وصــل إلــى بــاب البســت

بــالتعظيم واإلكــرام وفــتح لــه البــاب وقــال لــه: ادخــل وتفــرج فــي البســتان ويعلــم البســتاني أن بنــت الملــك تــدخل 
دم البستان فـي هـذا اليـوم فلمـا دخـل تـاج الملـوك لـم يلبـث إال مقـدار سـاعة وسـمع ضـجة فلـم يشـعر إال والخـ

والجــواري خرجــوا مــن بــاب الســر فلمــا رآهــم الخــولي ذهــب إلــى تــاج الملــوك، وأعلمــه بمجيئهــا وقــال لــه: يــا 
فقــال: ال بــأس عليــك فــإني أختفــي فــي مواضــع  ؟مــوالي كيــف يكــون العمــل وقــد أتــت ابنــة الملــك الســيدة دنيــا

ك هـي وجواريهـا والعجـوز فـي البستان فأوصاه البستاني بغاية االختفاء، ثم تركـه وراح فلمـا دخلـت بنـت الملـ
البســتان قالــت العجــوز فــي نفســها: متــى كــان الخــدم معنــا فإننــا ال ننــال مقصــودنا ثــم قالــت البنــة الملــك: يــا 

فقالــت العجــوز: يــا  ؟ســيدتي إنــي أقــول لــك عــن شــيء فيــه راحــة لقلبــك فقالــت الســيدة دنيــا: قــولي مــا عنــدك
قـت وال ينشـرح صـدرك مـا دامـوا معنـا فاصـرفيهم عنـا، سيدتي إن هؤالء الخـدم ال حاجـة لـك بهـم فـي هـذا الو 

فقالــت الســيدة دنيــا: صــدقت، ثــم صــرفتهم، وبعــد قليــل تمشــت فصــار تــاج الملــوك ينظــر إليهــا وٕالــى حســنها 
وجمالهــا وهــي ال تشــعر بــذلك وكلمــا نظــر إليهــا يغشــى عليــه ممــا يــرى مــن بــارع حســنها، وصــارت العجــوز 

القصر الذي أمر الوزير بنقشه، ثم دخلت ذلك القصر وتفرجـت علـى تسارقها الحديث إلى أن أوصلتها إلى 



نقشـه وأبصـرت الطيــور، والصـياد والحمــام. فقالـت: ســبحان اهللا إن هـذه صـفة مــا رأيتـه فــي المنـام، وصــارت 
تنظــر إلــى صــور الطيــور والصــياد والشــرك وتتعجــب ثــم قالــت: يــا دادتــي كنــت ألــوم الرجــال وأبغضــهم ولكــن 

ذبح الطير األنثى وتخلص الذكر، وأراد أن يجيء إلى األنثى ويخلصـها فقابلـه الجـارح انظري الصياد كيف 
وافترســه وصـــارت العجــوز تتجاهـــل عليهـــا وتشــاغلها بالحـــديث إلـــى أن قربــا مـــن المكـــان المختفــي فيـــه تـــاج 

  الملوك فأشارت إليه العجوز أن يتمشى تحت شبابيك القصر.
التفاتـة فرأتـه وتأملـت جمالـه وعـده واعتدالـه، ثـم قالـت: يـا دادتـي مـن فبينما السيدة دنيا كذلك إذ الحت منها 

فقالت: ال أعلم به غيـر أنـي أظـن أنـه ولـد ملـك عظـيم فإنـه بلـغ مـن الحسـن النهايـة  ؟أين هذا الشاب المليح
ومــن الجمــال الغايــة فهامــت بــه الســيدة دنيــا وانحلــت عــرى عزائمهــا وانبهــر عقلهــا مــن حســنه وجمالــه وقــده 

ه وتحركت عليها الشهوة، فقالت للعجوز: يا دادتي إن هذا الشاب مليح. فقالت لها العجوز: صـدقت واعتدال
يا سيدتي، ثم إن العجوز أشارت إلى ابن الملك أن يذهب إلى بيته وقد التهـب بـه نـار الغـرام وزاد بـه الوجـد 

ر وعزيــز بــأن العجــوز والهيــام فســار وودع الخــولي وانصــرف إلــى منزلــه ولــم يخــالف العجــوز وأخبــر الــوزي
أشارت إليه باالنصـراف فصـارا يصـبرانه ويقـوالن لـه: لـوال أن العجـوز تعلـم فـي رجوعـك مصـلحة مـا أشـارت 

  عليك به، هذا ما كان من أمر تاج الملوك والوزير وعزيز.
لـــت وأمـــا مـــا كـــان مـــن أمـــر ابنـــة الملـــك الســـيدة دنيـــا فإنهـــا غلـــب عليهـــا الغـــرام وزاد بهـــا الوجـــد والهيـــام، وقا 

للعجوز: ما أعرف اجتماعي بهذا الشاب إال منك فقالـت لهـا العجـوز: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم أنـت 
ال تريــدين الرجــال وكيــف حلــت بــك مــن عشــقه األوجــال ولكــن واهللا مــا يصــلح لشــبابك إال هــو. فقالــت لهــا 

وٕان لــم تســعفيني بوصــاله  الســيدة دنيــا: يــا دادتــي أســعفيني عليــه ولــك عنــدي ألــف دينــار وخلعــة بــألف دينــار
فإني ميتة ال محالة. فقالـت العجـوز امـض أنـت إلـى قصـرك وأنـا أتسـبب فـي اجتماعكمـا، وأبـذل روحـي فـي 
مرضاتكما، ثم إن السيدة دنيـا توجهـت إلـى قصـرها وتوجهـت العجـوز إلـى تـاج الملـوك فلمـا رآهـا نهـض لهـا 

قالت له: إن الحيلة قـد تمـت وحكـت لـه مـا جـرى لهـا على األقدام وقابلها بإعزاز وٕاكرام وأجلسها إلى جانبه ف
قالــت: فــي غــد، فأعطاهــا ألــف دينــار وحلــة بــألف دينــار  ؟مــع الســيدة دنيــا فقــال لهــا: متــى يكــون االجتمــاع

فأخذتهما وانصرفت، وما زالت سائرة حتى دخلت على السيدة دنيا فقالت لها: يـا دادتـي مـا عنـدك مـن خبـر 
  رفت مكانه وفي غد أكون به عندك.فقالت لها: قد ع ؟الحبيب شيء

ففرحت السيدة دنيا بذلك وأعطتها ألف دينـار وحلـة بـألف دينـار فأخـذتهما وانصـرفت إلـى منزلهـا وباتـت فيـه 
إلى الصباح، ثم خرجت وتوجهت إلى تـاج الملـوك وألبسـته لـبس النسـاء وقالـت لـه: امـش خلفـي وتمايـل فـي 

مــن يكلمــك، وبعــد أن أوصــت تــاج الملــوك بهــذه الوصــية خطواتــك وال تســتعجل فــي مشــيك وال تلتفــت إلــى 
خرجت وخـرج خلفهـا، وهـو فـي زي النسـوان وصـارت تعلمـه فـي الطريـق حتـى ال يفـزع ولـم تـزل ماشـية وهـو 
خلفها حتى وصال إلى باب القصر فـدخلت وهـو وراءهـا وصـارت تخـرق األبـواب والـدهاليز إلـى أن جـاوزت 

لسابع قالت لتـاج الملـوك: قـوي قلبـك، وٕاذا زعقـت عليـك وقلـت لـك: به سبعة أبواب ولما وصلت إلى الباب ا



يا جارية اعبري فال تتوان فـي مشـيك وهـرول فـإذا دخلـت الـدهليز فـانظر إلـى شـمالك تـرى إيوانـًا فيـه خمسـة 
  أبواب وادخل الباب السادس فإن مرادك فيه.

نـي ربمـا أتـأخر عنـك وأتحـدث مـع فقالـت لـه: مـا أروح موضـعًا غيـر أ ؟فقال تاج الملوك: وأين تروحين أنـت
الخادم الكبير، ثم مشت وهو خلفها حتى وصلت إلى الباب الذي فيه الخادم الكبير فـرأى معهـا تـاج الملـوك 

فقالـت لـه: هـذه جاريـة قـد سـمعت السـيدة دنيـا  ؟في صورة جارية فقال لهـا: مـا شـأن هـذه الجاريـة التـي معـك
لها الخادم: أنـا ال أعـرف جاريـة وال غيرهـا وال يـدخل أحـد حتـى  بأنها تعرف األشغال وتريد أن تشتريها فقال

  أفتشه كما أمرني الملك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والستين بعد المئة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن العجـــوز قالـــت للبـــواب وقـــد أظهـــرت الغضـــب: أنـــا أعـــرف أنـــك عاقـــل 

  فإذا كان حالك قد تغير فإني أعلمها بذلك وأخبرها أنك تعرضت لجاريتها. ومؤدب
ثم زعقت على تاج الملوك وقالت له: اعبري يا جارية فعند ذلك عبر إلى داخـل الـدهليز كمـا أمرتـه وسـكت 
الخــادم ولــم يــتكلم، ثــم إن تــاج الملــوك عــد خمســة أبــواب ودخــل البــاب الســادس فوجــد الســيدة دنيــا واقفــة فــي 

تظاره، فلمـا رأتـه عرفتـه فضـمته إلـى صـدرها وضـمها إلـى صـدره ثـم دخلـت العجـوز عليهمـا وتحيلـت علـى ان
صرف الجواري ثم قالت السيدة دنيـا للعجـوز: كـوني أنـت البوابـة ثـم اختلـت هـي وتـاج الملـوك ولـم يـزاال فـي 

  ضم وعناق والتفاف ساق على ساق إلى وقت السحر.
بــاب ودخلــت مقصــورة أخــرى وجلســت علــى جــري عادتهــا وأتــت إليهــا ولمــا أصــبح الصــباح غلقــت عليهمــا ال

الجـواري فقضــت حـوائجهن وصــارت تحـدثهن، ثــم قالـت لهــن: اخـرجن اآلن مــن عنـدي فــإني أريـد أن أنشــرح 
وحدي، فخرجت الجـواري مـن عنـدها ثـم إنهـا أتـت إليهمـا ومعهـا شـيء مـن األكـل فـأكلوا وأخـذوا فـي الهـراش 

مـا مثـل اليـوم األول، ولـم يـزاال علـى ذلـك مـدة شـهر كامـل. هـذا مـا كـان مـن إلى وقت السـحر فأغلقـت عليه
  أمر تاج الملوك والسيدة دنيا.

وأما ما كان من أمر الوزير وعزيـز فإنهمـا لمـا توجـه تـاج الملـوك إلـى قصـر بنـت الملـك ومكـث تلـك المـدة  
فقال الوزير: يـا ولـدي إن  ؟ذا نصنععلما أنه ال يخرج منه أبدًا وأنه هالك ال محالة فقال عزيز: يا والدي ما

هذا األمر مشكل وٕان لم نرجع إلى أبيه ونعلمه فإنه يلومنا علـى ذلـك ثـم تجهـزا فـي الوقـت والسـاعة وتوجهـا 
إلى األرض الخضراء والعمودين وتخت الملك سليمان شاه وسارا يقطعان األودية في الليلـة والنهـار إلـى أن 

اه بمــا جــرى لولــده وأنــه مــن حــين دخــل قصــر بنــت الملــك لــم يعلمــوا لــه دخــال علــى الملــك ســليمان شــاه وأخبــر 
خبر فعند ذلك قامت عليه القيامة واشتدت به الندامة وأمر أن ينادي في مملكتـه بالجهـاد ثـم أبـرز العسـاكر 
إلى خارج مدينته ونصب لهم الخيام وجلس في سرادقه حتـى اجتمعـت الجيـوش مـن سـائر األقطـار، وكانـت 

لكثرة عدله وٕاحسانه ثم سار في عسكر سـد األفـق متوجهـًا فـي طلـب ولـده تـاج الملـوك. هـذا مـا رعيته تحبه 
  كان من أمر هؤالء.



وأما ما كان من أمر تاج الملوك والسيدة دنيـا فإنهمـا أقامـا علـى حالهمـا نصـف سـنة وهمـا كـل يـوم يـزدادان 
ام حتـى أفصـح لهـا عـن الضـمير وقـال محبة في بعضهما وزاد على تاج الملوك العشق والهيام والوجد والغـر 

لها: اعلمي يا حبيبة القلب والفؤاد أني كلما أقمـت عنـدك ازددت هيامـًا ووجـدًا وغرامـًا ألنـي مـا بلغـت المـرام 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟بالكلية فقالت له: وما تريد يا نور عيني

 

  وفي الليلة الرابعة والستين بعد المئة 
الت: بلغني أيها الملك السعيد أن دنيا قالـت لتـاج الملـوك: ومـا تريـد يـا نـور عينـي وثمـرة فـؤادي، إن شـئت ق

غير الضم والعناق والتفاف الساق على الساق فافعل الذي يرضيك وليس هللا فينـا شـريك فقـال: لـيس مـرادي 
بــن ملــك واســم أبــي األعظــم هكــذا وٕانمــا مــرادي أن أخبــرك بحقيقتــي فــاعلمي إنــي لســت بتــاجر بــل أنــا ملــك ا

سليمان شاه الذي أنفذ الوزير رسوًال إلى أبيك ليخطبك لي فلما بلغك الخبـر مـا رضـيت، ثـم إنـه قـص عليهـا 
قصته من األول إلى اآلخر وليس في اإلعادة إفادة، وأريـد اآلن أن أتوجـه إلـى أبـي ليرسـل رسـوًال إلـى أبيـك 

  ويخطبك منه ونستريح.
فرحــت فرحــًا شــديدًا ألنــه وافــق غرضــها ثــم علــى هــذا االتفــاق، واتفــق فــي األمــر فلمــا ســمعت ذلــك الكــالم 

المقــدور أن النــوم غلــب عليهمــا فــي تلــك الليلــة مــن دون الليــالي واســتمرا إلــى أن طلعــت الشــمس، وفــي ذلــك 
الوقــت كــان الملــك شــهرمان جالســًا فــي دســت مملكتــه وبــين يديــه أمــراء دولتــه إذ دخــل عليــه عريــف الصــياغ 

حق كبير وفتحه بين يدي الملك وأخرج منه علبة لطيفة تساوي مائة ألف دينار لما فيها مـن الجـواهر  وبيده
واليواقيت والزمرد والتفت إلى الخادم الكبير الذي جرى له مع العجوز مـا جـرى وقـال لـه: يـا كـافور خـذ هـذه 

ة بنـت الملـك فوجـد بابهـا العلبة وامض بها إلى السيدة دنيـا فأخـذها الخـادم ومضـى حتـى وصـل إلـى مقصـور 
فلمــا ســمعت العجــوز كــالم  ؟مغلقــًا والعجــوز نائمــة علــى عتبتــه فقــال الخــادم: إلــى هــذه الســاعة وأنــتم نــائمون

  الخادم انتبهت من منامها وخافت منه وقالت له: اصبر حتى آتيك بالمفتاح ثم خرجت على وجهها هاربة.
فإنـه عـرف أنهـا مرتابـة فخلـع الثيـاب ودخـل المقصـورة  هذا ما كان من أمرها. وأما مـا كـان مـن أمـر الخـادم

فوجد السيدة دنيـا معانقـة لتـاج الملـوك وهمـا نائمـان، فلمـا رأى ذلـك تحيـر فـي أمـره وهـم أن يعـود إلـى الملـك 
فانتبهت السيدة دنيا فوجدته فتغيرت واصفر لونها وقالت له: يا كافور اسـتر مـا سـتر اهللا فقـال: أنـا مـا أقـدر 

  ًا عن الملك، ثم أقفل الباب عليهما.أن أخفي شيئ
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والستين بعد المئة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخــادم لمــا أقفــل البــاب عليهمــا رجــع إلــى الملــك فقــال لــه: هــل أعطيــت 
وأنا ال أقدر أن أخفي شيئًا، اعلم أني رأيت عند السـيدة دنيـا فقال الخادم: خذ العلبة ها هي  ؟العلبة لسيدتك

شــابًا جمــيًال نائمــًا معهــا فــي فــراش واحــد وهمــا متعانقــان فــأمر الملــك بإحضــارهما فلمــا حضــرا بــين يديــه قــال 



 ؟واشتد به الغيظ فأخذ نمشة وهم أن يضرب به تـاج الملـوك وقـال لـه: ويلـك مـن أنـت ؟لهما: ما هذه الفعال
فقال تاج الملوك: اعلم أيهـا الملـك إن قتلتنـي هلكـت  ؟ومن هو أبوك وما جسرك على ابنتي ؟أنتومن أين 

فقـال: اعلـم أنـي ابـن الملـك سـليمان شـاه ومـا  ؟وندمت أنت ومن معك في مملكتك فقال لـه الملـك: ولـم ذلـك
  تدري إال وقد أقبل عليك بخيله ورجاله.

يؤخر قتله ويضعه في السجن حتـى ينظـر صـحة قولـه، فقـال فلما سمع الملك شهرمان ذلك الكالم أراد أن  
لـــه وزيـــره: يـــا ملـــك الزمـــان الـــرأي عنـــدي أن تعجـــل قتـــل هـــذا العلـــق فإنـــه تجاســـر علـــى بنـــات الملـــوك فقـــال 
الســياف: اضــرب عنقــه فإنــه خــائن، فأخــذه الســياف وشــد وثاقــه ورفــع يــده وشــاور األمــراء أوًال وثانيــًا وقصــد 

ان فزعـق عليـه الملـك وقـال: متـى تشـاور إن شـاورت مـرة أخـرى ضـربت عنقـك، بذلك أن يكون في األمر تو 
فرفع السياف يده حتـى بـان شـعر إبطـه وأراد أن يضـرب عنقـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم 

  المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والستين بعد المئة 
يضرب عنقه وٕاذا بزعقات عالية والناس أغلقـوا  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السياف رفع يده وأراد أن

الدكاكين فقـال السـياف: ال تعجـل ثـم أرسـل مـن يكشـف الخبـر فمضـى الرسـول ثـم عـاد إليـه وقـال لـه: رأيـت 
عســكرًا كــالبحر العجــاج المــتالطم بــاألمواج وخــيلهم فــي ركــض وقــد ارتجــت لهــم األرض ومــا أدري خبــرهم، 

منه ثم التفت إلى وزيره وقـال لـه: أمـا خـرج أحـد مـن عسـكرنا إلـى  فاندهش الملك وخاف على ملكه أن ينزع
فما أتم كالمه إال وحجابه قد دخلوا عليه ومعهم رسل الملك القادم ومن جملتهم الوزير فابتـدأه  ؟هذا العسكر

بالســالم فــنهض لهــم قائمــًا وقــربهم وســألهم عــن شــأن قــدومهم فــنهض الــوزير مــن بيــنهم وتقــدم إليــه وقــال لــه: 
 ؟أن الذي نزل بأرضك ليس كالملوك المتقدمين وال مثل السالطين السالفين. فقال لـه الملـك: ومـن هـو اعلم

قــال الــوزير: هــو صــاحب العــدل واألمــان الــذي ســارت بعلــو همتــه الركبــان الســلطان ســليمان شــاه صــاحب 
اف ويقـول األرض الخضراء والعمودين وجبال أصـفهان وهـو يحـب العـدل واإلنصـاف ويكـره الجـور واالعتسـ

لـــك: إن ابنـــه عنـــدك وفـــي مـــدينتك وهـــو حشاشـــة قلبـــه وثمـــرة فـــؤاده، فـــإن وجـــده ســـالمًا فهـــو المقصـــود وأنـــت 
المشكور المحمود وٕان كان فقد من بالدك أو أصابه شيء فأبشـر بالـدمار وخـراب الـديار ألنـه يصـير بلـدك 

  قفرًا ينعق فيها البوم والغراب، وها أنا قد بلغتك الرسالة والسالم.
لما سمع الملك شهرمان ذلك الكالم من الرسول انزعج فؤاده وخاف على مملكته وزعـق علـى أربـاب دولتـه ف

ووزرائه وحجابه ونوابه فلما حضروا قال لهم: ويلكـم انزلـوا وفتشـوا علـى ذلـك الغـالم وكـان تحـت يـد السـياف 
ابـن ملكـه علـى نطـع الـدم وقد تغير مـن كثـرة مـا حصـل مـن الفـزع، ثـم إن الرسـول الحـت منـه التفاتـة فوجـد 

فعرفه وقام ورمى روحه عليه وكذلك بقية الرسل ثم تقدموا وحلوا وثاقه وقبلوا يديـه ورجليـه ففـتح تـاج الملـوك 
  عينيه فعرف وزير والده وعرف صاحبه عزيز فوقع مغشيًا عليه من شدة فرحته بهما.



تحقــق مجــيء هــذا العســكر بســبب هــذا ثــم إن الملــك شــهرمان صــار متحيــرًا فــي أمــره وخــاف خوفــًا شــديدًا ال 
الغــالم فقــام وتمشــى إلــى تــاج الملــوك وقبــل رأســه ودمعــت عينــاه وقــال لــه: يــا ولــدي ال تؤاخــذني وال تؤاخــذ 
المسيء بفعله فارحم شيبتي وال تخرب مملكتي فدنا منه تاج الملوك وقبل يده وقال له: ال باس عليـك وأنـت 

  محبوبتي السيدة دنيا شيء.عندي بمنزلة والدي ولكن الحذر أن يصيب 
فقال الملـك شـهرمان: ال تخـف عليهـا فمـا يحصـل لهـا إال السـرور، وسـار الملـك يعتـذر إليـه ويطيـب خـاطر 
وزيــر الملــك ســليمان شــاه ووعــده بالمــال الجزيــل علــى أن يخفــي مــن الملــك مــا رآه، ثــم بعــد ذلــك أمــر كبــراء 

ويلبســوه بدلــة مــن خيــار المالبــس ويــأتوا بســرعة ففعلــوا دولتــه أن يأخــذوا تــاج الملــوك ويــذهبوا بــه إلــى الحمــام 
  ذلك وأدخلوه الحمام وألبسوه البدلة التي أفردها له الملك شهرمان ثم أتوا به إلى المجلس.

فلما دخل على الملك شهرمان وقف له هو وجميع أرباب دولته وقام الجميع في خدمته. ثـم إن تـاج الملـوك 
وقع له، فقال له الوزير وعزيز: ونحن فـي تلـك المـدة مضـينا إلـى والـدك  جلس يحدث وزير والده وعزيز بما

فأخبرناه بأنك دخلت سراية بنت الملـك ولـم تخـرج والتـبس علينـا أمـرك، فحـين سـمع بـذلك جهـز العسـاكر ثـم 
، قدمنا هذه الديار وكان في قدومنا الفرح والسرور. فقـال لهمـا: ال زال الخيـر يجـري علـى أيـديكما أوًال وآخـراً 

وكان الملك في ذلك الوقت قد دخل على ابنته السيدة دنيا فوجدها تبكي على تـاج الملـوك وقـد أخـذت سـيفًا 
وركزت قبضته إلى األرض وجعلت ذبابته على رأس قلبها بين نهديها وانحنت على السيف وصارت تقـول: 

  ال بد أن أقتل نفسي وال أعيش بعد حبيبي.
ى هــذه الحالــة صــاح عليهــا وقــال لهــا: يــا ســيدة بنــات الملــوك ال تفعلــي فلمــا دخــل عليهــا أبوهــا ورآهــا علــ 

ــدتك، ثــم تقــدم إليهــا وقــال لهــا: أحاشــيك أن يصــيب والــدك بســببك ســوء، ثــم أعلمهــا  وارحمــي أبــاك وأهــل بل
بالقصة وأن محبوبهـا ابـن الملـك سـليمان شـاه يريـد زواجهـا وقـال لهـا: إن أمـر الخطبـة والـزواج مفـوض إلـى 

ت وقالت لـه: أمـا قلـت لـك إنـه ابـن سـلطان فأنـا أخليـه يصـلبك علـى خشـبة ال تسـاوي درهمـين. رأيك، فتبسم
فقال لها: باهللا عليك أن ترحمي أبـاك فقالـت لـه: رح إليـه وائتنـي بـه فقـال لهـا: علـى الـرأس والعـين، ثـم رجـع 

ا فلمــا رأت تــاج مــن عنــدها ســريعًا ودخــل علــى تــاج الملــوك وشــاوره بهــذا الكــالم، ثــم قــام معــه وتوجهــا إليهــ
الملوك عانقته قدام أبيهـا وتعلقـت بـه وقالـت لـه: أوحشـتني، ثـم التفتـت إلـى أبيهـا وقالـت: هـل أحـد يفـرط فـي 

فعنـد ذلـك خـرج الملـك شـهرمان ورد البـاب عليهمـا ومضـى إلـى  ؟مثل هذا الشاب المليح وهو ملك ابـن ملـك
بـأن ولـده بخيـر وعافيـة وهـو فـي ألـذ عـيش، ثـم وزير أبي تاج الملوك ورسله وأمرهم أن يعلموا السلطان شاه 

إن السلطان شهرمان أمر بإخراج الضيافات والعلوفات إلـى عسـاكر السـلطان سـليمان شـاه والـد تـاج الملـوك 
فلمــا خرجــوا جميــع مــا أمــر بــه أخــرج مائــة مــن الخيــل ومائــة هجــين ومائــة مملــوك ومائــة عبــد ومائــة جاريــة 

  توجه إليه هو وأرباب دولته وخواصه حتى صاروا في ظاهر المدينة. وأرسل الجميع إليه هدية، ثم بعد ذل
فلمــا علــم بــذلك الســلطان ســليمان شــاه تمشــى خطــوات إلــى لقائــه وكــان الــوزير وعزيــز أعلمــاه ففــرح وقــال: 
الحمد هللا الذي بلغ ولدي مناه، ثم إن الملك سليمان شاه أخذ الملك شهرمان بالحضـن وأجلسـه بجانبـه علـى 

ر يتحدث هو وٕايـاه ثـم قـدموا لهـم الطعـام فـأكلوا حتـى اكتفـوا ثـم قـدموا لهـم الحلويـات ولـم يمـض السرير وصا



إال قليــل حتــى جــاء تــاج الملــوك وقــدم عليــه بلباســه وزينتــه، فلمــا رآه والــده قــام لــه وقبلــه وقــام لــه جميــع مــن 
  حضر وجلس بين أيديهم ساعة يتحدثون.

كتـاب ولـدي علـى ابنتـك علـى رؤوس األشـهاد فقـال لـه: سـمعًا فقال الملك سـليمان شـاه: إنـي أريـد أن أكتـب 
وطاعة، ثم أرسل الملك شهرمان إلى القاضي والشـهود فحضـروا وكتبـوا الكتـاب وفـرح العسـاكر بـذلك وشـرع 
الملــك شــهرمان فــي تجهيــز ابنتــه. ثــم قــال تــاج الملــوك لوالــده أن عزيــزًا رجــل مــن الكــرام وقــد خــدمني خدمــة 

وأوصــلني إلــى بغيتــي ولــم يــزل يصــبر لــي حتــى قضــيت حــاجتي ومضــى معنــا  عظيمــة وتعــب وســافر معــي
سنتان وهو مشتت من بالده، فالمقصود أننا نهيء لـه تجـارة لـن بـالده قريبـة. فقـال لـه والـده: نعـم مـا رأيـت، 
ثــم هيــأوا لــه مائــة حمــل مــن أغلــى القمــاش وأقبــل عليــه تــاج الملــوك وودعــه وقــال لــه: اقبــل هــذه علــى ســبيل 

قبلها منه وقبـل األرض قدامـه وقـدام والـده سـليمان شـاه ثـم ركـب تـاج الملـوك وسـافر مـع عزيـز قـدر الهدية ف
ثالثة أميال وبعدها أقسم عليه عزيز أن يرجع. وقال: باهللا لـوال والـدتي مـا صـبرت علـى فراقـك، فبـاهللا عليـك 

دار قبــرًا وصــارت ال تقطــع أخبــارك عنــي، ثــم ودعــه ومضــى إلــى مدينتــه فوجــد والدتــه بنــت لــه فــي وســط الــ
تــزوره، ولمــا دخــل الــدار وجــدها قــد حلــت شــعرها ونشــرته علــى القبــر وهــي تفــيض دمــع العــين وتنشــد هــذين 

 البيتين: 

 أو قد تغير ذات المنظر النضر  باهللا يا قبر هل زالت محاسنـه

  فكيف يجمع فيك البدر والزهر  يا قبر ما أنت بستان وال فلـك

  ذه األبيات: ثم صعدت الزفرات وأنشدت ه
 قبر الحبيب فلم يرد جـوابـي  مالي مررت على القبور مسلما

 وأنا رهين جـنـادل وتـراب  قال الحبيب وكيف رد جوابكـم

  وحجبت عن أهلي وعن أحبابي  أكل التراب محاسني فنسيتكـم

بب غيابـه فحـدثها فلما أتمت شعرها إال وعزيز داخل عليهـا، فلمـا رأتـه قامـت إليـه واحتضـنته وسـألته عـن سـ
بما وقع له مـن أولـه إلـى آخـره وأن تـاج الملـوك أعطـاه مـن المـال واألقمشـة مائـة حمـل مـن القمـاش ففرحـت 

  بذلك وأقام عزيز عند والدته متحيرًا فيما وقع له من الدليلة المحتالة التي خصته.
ــا وأزال هــذا مــا كــان مــن أمــر عزيــز. وأمــا مــا كــان مــن أمــر تــاج الملــوك فإنــه دخــل بمحبوب  تــه الســيدة دني

بكارتهــا، ثــم إن الملــك شــهرمان شــرع فــي تجهيــز ابنتــه للســفر مــع زوجهــا وأبيــه فأحضــر لهــم الــزاد والهــدايا 
والتحــف، ثــم حملــوا وســار معهــم الملــك شــهرمان ثالثــة أيــام ألجــل الــوداع فأقســم عليــه الملــك ســليمان شــاه 

ن في الليل والنهار حتى أشرفوا على بالدهم وزينت بالرجوع فرجع وما زال تاج الملوك ووالده وزوجته سائري
  لهم المدينة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة السابعة والستين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الملـك سـليمان شـاه لمـا وصـل إلـى بلـده جلـس علـى سـرير مملكتـه وابنـه 

ثم أعطى وهب وأطلق من كان في الحبوس، ثم عمل لولده عرسـًا ثانيـًا واسـتمرت بـه تاج الملوك في جانبه 
المغاني والمالهي شهرًا كامًال. وازدحمت المواشط على السيدة دنيـا وهـي ال تمـل مـن الجـالء وال يمللـن مـن 

  عيش وأهنأه.النظر إليها، ثم دخل تاج الملوك على زوجته بعد أن اجتمع مع أبيه وأمه وما زالوا في ألذ ال
فعند ذلك قال ضوء المكان للوزير دندان: إن مثلك من ينادم الملوك ويسلك في تدبيرهم أحسن السلوك هـذا 
كله وهم محاصرون للقسطنطينية حتى مضى عليهم أربع سنين ثم اشتاقوا إلى أوطانهم وضجرت العسـاكر 

ن بإحضار بهرام ورستم وتركـاش، فلمـا من الحصار وٕادامة الحرب في الليل والنهار فأمر الملك ضوء المكا
حضــروا قــال لهــم: اعلمــوا أننــا قمنــا هــذه الســنين ومــا بلغنــا مرامــًا فازددنــا غمــًا وهمــًا، وقــد أتينــا لــنخلص ثــأر 
الملك عمر النعمان فقلت أخي شركان فصارت الحسرة حسرتين والمصيبة مصيبتين، هـذا كلـه مـن العجـوز 

مملكتــه وأخــذت زوجتــه الملكــة صــفية ومــا كفاهــا ذلــك حتــى عملــت  ذات الــدواهي فإنهــا قتلــت الســلطان فــي
الحيلة علينا، وذبحت أخي وقد حلفت األيمان العظيمة أنه ال بد من أخذ الثأر فما تقولون أنتم فـافهموا هـذا 

  الخطاب وردوا علي الجواب فأطرقوا رؤوسهم وأحالوا األمر على الوزير دندان.
الملك ضوء المكان، وقال له: اعلم يـا ملـك الزمـان أنـه مـا بقـي فـي إقامتنـا  فعند ذلك تقدم الوزير دندان إلى

فائدة والرأي أننا نرحل إلى األوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود ونغزوا عبدة األصنام فقال الملك: 
ا كـان وٕالـى نعم هـذا الـرأي ألن النـاس اشـتاقوا إلـى رؤيـة عيـالهم وأنـا أيضـًا أقلقنـي الشـوق إلـى ولـدي كـان مـ

  ابنة أخي قضى فكان ألنها في دمشق وال أعلم ما كان من أمرهما.
فلمــا ســمعت العســاكر ذلــك فرحــوا ودعــوا للــوزير دنــدان ثــم إن الملــك ضــوء المكــان أمــر المنــادي أن ينــادي 

تقـدم بالرحيل بعد ثالثة أيام، فابتدأوا في تجهيز أحـوالهم وفـي اليـوم الرابـع دقـت الكاسـات ونشـرت الرايـات، و 
الوزير دندان في مقدم العسـكر وسـار الملـك فـي وسـط العسـاكر، وبجانبـه الحاجـب الكبيـر وسـارت الجيـوش 
ومازالوا مجدين السير بالليل والنهار حتى وصـلوا إلـى مدينـة بغـداد ففرحـت بقـدومهم النـاس وزال عـنهم الهـم 

كــان مــا كــان، وقــد بلــغ مــن  والبــأس ثــم ذهــب كــل أميــر إلــى داره وطلــع الملــك إلــى قصــره ودخــل علــى ولــده
العمر سبع سنين وصار ينزل ويركب ولما استراح الملك من السفر دخل الحمام هو وولده كـان مـا كـان ثـم 
رجع وجلس على كرسـي مملكتـه ووقـف الـوزير دنـدان بـين يديـه وطلعـت األمـراء وخـواص الدولـة ووقفـوا فـي 

لوقــاد، الــذي أحســن إليــه فــي غربتــه فحضــر خدمتــه. فعنــد ذلــك أمــر الملــك ضــوء المكــان بإحضــار صــاحبه ا
بــين يديــه فلمــا رآه الملــك ضــوء المكــان قادمــًا عليــه نهــض لــه قائمــًا وأجلســه إلــى جانبــه وكــان الملــك ضــوء 
المكان قد أخبر الوزير دندان بما فعل معه صاحبه الوقاد من المعروف فعظم في عينـه وفـي أعـين األمـراء 

والراحــة، وصــار عنقــه كعنــق الفيــل وبطنــه كــبطن الــدرفيل وصــار وكــان الوقــاد قــد غلــظ وســمن مــن األكــل 
  طائش العقل ألنه كان ال يخرج من المكان الذي هو فيه فلم يعرف الملك بسيماه.



أقبل عليه الملك وبش في وجهه وحياه أعظم التحيات وقال له: ما أسرع ما نسـيتني فـأمعن فيـه النظـر فلمـا 
فضــحك عليــه فأقبــل عليــه الــوزير  ؟لــه: يــا حبيبــي مــن عملــك ســلطاناً  تحققــه وعرفــه قــام لــه علــى األقــدام قــال

بالكالم وشرح له بالقصة وقال له: إنه كان أخاك وصاحبك واآلن صار ملك األرض وال بـد أن يصـل إليـك 
  منه خير كثير وها أنا أوصيك إذا قال لك: تمن علي فال تتمن إال شيئًا عظيمًا ألنك عنده عزيز.

ف أن أتمنى عليه شـيئًا فـال يسـمح لـي بـه أو ال يقـدر عليـه فقـال لـه: واهللا ال بـد أن أتمنـى فقال الوقاد: أخا 
عليه الشيء الذي هو في خاطري وكل يوم أرجو منه أن يسمح لي به فقال له الـوزير: طيـب قلبـك واهللا لـو 

  طلبت والية دمشق موضع أخيه لوالك عليها.
ء المكـان أن يجلـس فـأبى، وقـال: معـاذ اهللا قـد انفضـت أيـام فعند ذلـك قـام الوقـاد علـى قدميـه فأشـار لـه ضـو 

قعــودي فــي حضــرتك فقــال لــه الســلطان: ال بــل هــي باقيــة إلــى اآلن فإنــك كنــت ســببًا لحيــاتي واهللا لــو طلبــت 
مني مهما أردت ألعطيتك إياه فيمن علي اهللا، فقال: اهللا يا سيدي إني أخاف أن أتمنى شيئًا فال تسـمح لـي 

عليه. فضحك السلطان وقال له: لو تمنيت نصف مملكتي لشاركتك فيها فتمن ما تريـد، قـال به أو ال تقدر 
الوقاد: أخاف أن أتمنى شيئًا ال تقدر عليه فغضـب السـلطان وقـال لـه: تمـن مـا أردت فقـال لـه تمنـين عليـك 

حضـر  أن تكتب لـي مرسـومًا بمرافقـة جميـع الوقـادين الـذين فـي مدينـة القـدس فضـحك السـلطان وجميـع مـن
  وقال له: تمن غير هذا.

فقــال الوقــاد: أنــا مــا قلــت لــك إنــي أن أتمنــى شــيئًا ال تســمح لــي بــه ومــا تقــدر عليــه فغمــره الــوزير ثانيــًا وثالثــًا 
ـــة القـــدس أو فـــي دمشـــق فانقلـــب  ـــالين فـــي مدين وفـــي كـــل مـــرة يقـــول: أتمنـــى عليـــك أن تجعلنـــي رئـــيس الزب

  وزير.الحاضرون على ظهورهم من الضحك عليه وضربه ال
فالتفت الوقاد إلى الوزير وقال له: ما تكون حتى تضـربني ومـالي ذنـب فإنـك أنـت الـذي قلـت لـي تمـن شـيئًا 

  عظيمًا.
ثم قال: دعوني أسير إلـى بـالدي فعـرف السـلطان أنـه يلعـب فصـبر قلـيًال، ثـم أقبـل عليـه وقـال لـه: يـا أخـي 

دمشــق موضــع أخيــك، فكتــب لــه التوقيــع بــذلك  تمــن علــي أمــرًا عظيمــًا بمقــامي الئقــًا فقــال لــه: أتمنــى ســلطنة
  وقال للوزير دندان ما يروح معه غيرك، وٕاذا أردت العودة فأحضر معك بنت أخي قضى فكان.

فقال الوزير سمعًا وطاعة، ثم أخذ الوقاد ونزل به وتجهز للسفر، وأمر ضوء المكان أن يخرجوا للوقاد تختـًا 
  يحبني فليقدم إليه هدية عظيمة. جديدًا وطقم سلطنة وقال لألمراء: من كان

ثم سماه السلطان الزبلكان ولقبه بالمجاهد وبعد كملت حوائجه وطلع الزبلكـان وفـي خدمتـه الـوزير دنـدان ثـم 
دخل على ضوء المكان ليودعه فقام له وعانقه وأوصاه بالعدل بين الرعية وأمره أن يأخذ األهبة للجهاد بعد 

  سنتين ثم ودعه وانصرف.
لك المجاهد المسمى بالزبلكان، بعد أن أوصاه الملك ضوء المكان بالرعية خيرًا وقدمت لـه األمـراء وسار الم

المماليــك فبلغــوا خمســة آالف مملــوك وركبــوا خلفــه وركــب الحاجــب الكبيــر وأميــر الــديلم بهــرام وأميــر التــرك 



م عــادوا إلــى بغــداد وســار رســتم وأميــر العــرب تركــاش وســاروا فــي توديعــه مــا زالــوا ســائرين معــه ثالثــة أيــام ثــ
  السلطان الزبلكان هو والوزير دندان.

وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى دمشـق وكانـت األخبـار قـد وصـلت إلـيهم علـى أجنحـة الطيـور بـأن الملـك 
ضوء المكان سلطن على دمشـق ملكـًا يقـال لـه: الزبلكـان ولقبـه بالمجاهـد، فلمـا وصـل إلـيهم الخبـر زينـوا لـه 

إلــى مالقاتــه كــل مــن فــي دمشــق ثــم دخــل دمشــق وطلــع القلعــة وجلــس علــى ســرير المملكــة  المدينــة وخــرج
  ووقف الوزير دندان في خدمته يعرفه منازل األمراء ومراتبهم وهم يدخلون عليه ويقبلون يديه ويلوحون له.

اكر كبيـرًا فأقبل عليهم الملك الزبلكان وخلع وأعطى ووهب، ثم فـتح خـزائن األمـوال وأنفقهـا علـى جميـع العسـ
وصغيرًا، وحكم وعدل وشرع الزبلكان في تجهيـز بنـت السـلطان قضـى فكـان وجعـل لهـا محفـة مـن اإلبريسـم 

  وجهز الوزير وقدم له شيئًا من المال.
فأتى الوزير دندان، وقال له: أنت قريـب عهـد بالملـك وربمـا تحتـاج إلـى األمـوال أو نرسـل إليـك نطلـب منـك 

ما تهيأ الوزير دندان للسـفر ركـب السـلطان المجاهـد إلـى وداعـه وأحضـر قضـى ماًال للجهاد أو غير ذلك ول
  فكان وأركبها في المحفة وأرسل معها عشر جوار برسم الخدمة.

وبعد أن سافر الوزير دندان رجع الملك المجاهد إلى مملكة ليـدبرها واهـتم بآلـة السـالح وصـار ينتظـر الوقـد 
  ا كان من أمر السلطان الزبلكان.الذي يرسل فيه الملك ضوء المكان هذا م

وأمــا مــا كــان مــن أمــر الــوزير دنــدان فإنــه لــم يــزل يقطــع المراحــل بقضــى فكــان حتــى وصــل إلــى الرحبــة بعــد 
شهر، ثم سار حتى أشرف على بغداد وأرسل يعلم ضوء المكان بقدومه فركب وخرج إلى لقائه فـأراد الـوزير 

  دندان أن يترجل.
ان أن ال يفعـل فسـار راكبـًا حتـى جـاء إلـى جانبـه وسـأله عـن المجاهـد فأعلمـه فأقسم عليه الملك ضوء المك 

أنه بخير وأعلمه بقدوم قضى فكان بنـت أخيـه شـركان ففـرح وقـال لـه: دونـك والراحـة مـن تعـب السـفر ثالثـة 
  أيام.

 ثــم بعــد ذلــك تعــال عنــدي فقــال: حبــًا وكرامــة، ثــم دخــل بيتــه وطلــع الملــك إلــى قصــره ودخــل علــى ابنــة أخيــه
قضى فكان وهي ابنة ثمان سنين فلما رآها فرح بها وحزن على أبيها وأعطاها حليًا ومصاغًا عظيمًا، وأمـر 
أن يجعلوهــا مــع ابــن عمهــا كــان مــا كــان فــي مكــان واحــد وكانــت أحســن أهــل زمانهــا وأشــجعهم ألنهــا كانــت 

  صاحبة تدبير وعقل ومعرفة بعواقب األمور.
بمكارم األخالق ولكنه ال يفكر في عاقبة شيء ثم بلغ عمر كل واحـد مـن وأما كان ما كان فإنه كان مولعًا 

االثنـين عشـر سـنين وصــارت قضـى فكـان تركــب الخيـل وتطلـع مــع ابـن عمهـا فــي البـر، ويتعلمـان الضــرب 
  بالسيف والطعن بالرمح حتى بلغ عمر كل منهما اثنتي عشرة سنة.

ســتعداد، فأحضــر الــوزير دنــدان وقــال لــه: اعلــم أنــي ثــم إن الملــك انتهــت أشــغاله للجهــاد وأكمــل األهبــة واال
  عزمت على شيء وأريد إطالعك عليه فأسرع في رد الجواب.



فقال الوزير دندان: ما هـو يـا ملـك الزمـان، قـال: عزمـت علـى أن أسـلطن ولـدي كـان مـا كـان وأفـرح بـه فـي 
ر دنــدان األرض بــين يــدي فقبــل الــوزي ؟حيــاتي وأقاتــل قدامــه إلــى أن يــدركني الممــات فمــا عنــدك مــن الــرأي

الملك ضوء المكان. وقال له: اعلم أيها الملك السـعيد صـاحب الـرأي السـديد أن مـا خطـر ببالـك ملـيح غيـر 
أنه ال يناسب في هذا الوقت الخصلتين، األولى: أن ولدك كان ما كان صغير السن، والثانية: ما جـرت بـه 

  ًال، وهذا ما عندي من الجواب.العادة أن من سلطن ولده في حياته ال يعيش إال قلي
فقال: اعلم أيها الوزير أننا نوصي عليه الحاجب الكبير صار منا وعلينـا، وقـد تـزوج أختـي، فهـو فـي منزلـة 

  أخي، فقال الوزير: افعل ما بدا لك فنحن ممتثلون أمرك.
ن مــا كــان قــد فأرســل الملــك إلــى الحاجــب الكبيــر فأحضــره وكــذلك أكــابر مملكتــه وقــال لهــم إن هــذا ولــدي كــا

علمــتم أنــه فــارس الزمــان ولــيس لــه نظيــر فــي الحــرب والطعــان وقــد جعلتــه ســلطانًا علــيكم والحاجــب الكبيــر 
  وصي عليه.

فقــال الحاجــب: يــا ملــك الزمــان إنمــا أنــا غــريس نعمتــك فقــال ضــوء المكــان: أيهــا الحاجــب إن ولــدي كــان مــا 
  لحاضرين على ذلك.كان وابنة أخي قضى فكان ولدا عم وقد زوجتها به وأشهد ا

ثــم نقــل لولــده المــال مــا يعجــز عــن وصــفه اللســان وبعــد ذلــك دخــل علــى أختــه نزهــة الزمــان وأعلمهــا بــذلك 
  ففرحت، وقالت: إن االثنين ولداي واهللا تعالى يبقيك لهما مدى الزمان.

حظـي فقال: يا أختي إني قضيت من الدنيا غرضي وأمنت على ولدي ولكن ينبغي أن تالحظيه بعينك وتال
أمــه ثــم يوصــي الحاجــب ونزهــة الزمــان علــى ولــده وعلــى زوجتــه ليــالي وأيامــًا وقــد أيقــن بكــأس الحمــام ولــزم 
الوساد وصار الحاجب يتعاطى أحكام العباد وبعد سنة أحضـر ولـده كـان مـا كـان والـوزير دنـدان، وقـال: يـا 

إلــى الــدار الباقيــة وقــد قضــيت ولــدي إن هــذا الــوزير والــدك مــن بعــدي، واعلــم أنــي راحــل مــن الــدار الفانيــة 
  غرضي من الدنيا ولكن بقي في قلبي حسرة يزيلها اهللا على يديك.

فقال: يـا ولـدي أن أمـوت ولـم تأخـذ بثـأر جـدك عمـر النعمـان، وعمـك  ؟فقال ولده: وما تلك الحسرة يا والدي
الثــأر وكشــف  الملــك شــركان مــن عجــوز يقــال لهــا ذات الــدواهي فــإن أعطــاك اهللا النصــر ال تغفــل عــن أخــذ

العــار وٕايــاك مــن كــر العجــوز وأقبــل مــا يقولــه لــك الــوزير دنــدان ألنــه عمــاد ملكنــا مــن قــديم الزمــان فقــال لــه 
  ولده: سمعًا وطاعة ثم هملت عيناه بالدموع.

وبعــد ذلــك ازداد المــرض بضــوء المكــان وصــار أمــر المملكــة للحاجــب فصــار يحكــم ويــأمر وينهــي واســتمر 
المكان مشغول بمرضه ومازالت به األمراض مدة أربع سـنين والحاجـب الكبيـر  على ذلك سنة كاملة وضوء

قــائم بــأمر الملــك، وارتضــى بــه أهــل المملكــة ودعــت لــه جميــع الــبالد هــذا مــا كــان مــن أمــر ضــوء المكــان 
  والحاجب.

ب وأما ما كان من أمر كان ما كان فإنه لم يكن لـه شـغل إال ركـوب الخيـل واللعـب بـالرمح والضـرب بالنشـا
وكذلك ابنة عمه قضى فكان وكانت تخرج هي وٕاياه من أول النهار إلى الليل فتـدخل إلـى أمهـا ويـدخل هـو 

  إلى أمه فيجدها جالسة عند رأس أبيه تبكي فيخدمه بالليل.



 وٕاذا أصبح يخرج هو وبنت عمه على عادتهما وطالت بضوء المكان التوجعات فبكى وأنشد هذه األبيات: 

  وها أنا قد بقيت كما تراني  مانيتفانت قوتي ومضى ز 

 وأسبقهم إلى نـيل األمـانـي  فيوم العز كنت أعز قـومـي 

 إلى ذل تخـلـل بـالـهـوان  وقد فارقت ملكي بعـد عـزي

 يكون على الورى ملكًا مكاني  ترى قبل الممات أرى غالمي

  بضرب السيف أو طعن السنان  ويفتك بالـعـداة ألخـذ ثـأر

 جنـانـي إذا موالي ال يشفي  مغبون فـي هـزل وجـدأنا ال

فلما فرغ من شعره وضع رأسه على الوسادة ونام فرأى في منامه قائًال يقول له أبشر فإن ولدك يملك البالد 
وتطيعه العباد فانتبه من منامه مسرورًا ثم بعد أيام قالئل طرقـه الممـات فأصـاب أهـل بغـداد مصـاب عظـيم 

والعظيم ومضى عليه الزمان كأنه مـا كـان وتغيـر حـال كـان مـا كـان وعزلـه أهـل بغـداد  وبكى عليه الوضيع
  وجعلوه هو وعياله في بيت على حدتهم.

فلمــا رأت أم كــان مــا كــان ذلــك صــارت فــي أذل األحــوال ثــم قالــت ال بــد مــن قصــد الحاجــب الكبيــر وأرجــو 
الحاجــب الــذي صــار ســلطانًا فوجدتــه  الرأفــة مــن اللطيــف الخبيــر فقامــت مــن منزلهــا إلــى أن أتــت إلــى بيــت

  جالسًا على فراشه.
فدخلت عند زوجته نزهة الزمان، وقالت: إن الميت ماله صاحب فال أحوجكم اهللا مدى الـدهور واألعـوام وال 
زلتم تحكمون بالعدل بين الخاص والعام قد سـمعت أذنـاك ورأت عينـاك مـا كنـا فيـه مـن الملـك والعـز والجـاه 

شــة والحــال واآلن انقلبــت علينــا الزمــان وقصــدنا الــدهر بالعــدوان، وأتيــت إليــك قاصــدة والمــال وحســن المعي
 إحسانك بعد إسدائي لإلحسان ألن الرجل إذا مات ذلت بعده النساء والبنات، ث أنشدت هذه األبيات: 

 وما غائب األعمار عنا بغـائب  كفاك بان الموت بادي العجـائب

 واردها ممزوجة بالمصـائبم  وما هـذه األيام إال مـراحـل

  أحاطب بهم مستعظمات النوائب  وحاضر قلبي مثل فقـد أكـارم

فلمــا ســمعت نزهــة الزمــان هــذا الكــالم تــذكرت أخاهــا ضــوء المكــان وابنــه كــان مــا كــان فقربتهــا وأقبلــت عليهــا 
لـئال يخطـر ببالـك أن مـا وقالت: أنا واآلن غنية وأنت فقيرة فواهللا تركنـا افتقـارك إال خوفـًا مـن انكسـار قلبـك، 

نهديه إليك صدقة مع أن جميع ما نحن فيـه مـن الخيـر منـك ومـن زوجـك، فبيتنـا بيتـك ولـك ومـا لنـا وعليـك 
  ما علينا.

ثــم خلعــت عليهــا ثيابــًا فــاخرة وأفــردت لهــا مكانــًا فــي القصــر مالصــقا لمقصــورتها وأقامــت عنــدهم فــي عشــية 
  الملوك وأفردت لهما جواري برسم كل منهما. طيبة هي وولدها كان ما كان وخلعت عليه ثياب



ثم إن نزهة الزمان بعد مدة قليلـة ذكـرت لزوجهـا حـديث زوجـة أخيهـا ضـوء المكـان فـدمعت عينـاه وقـال: إن 
  شئت أنت تنتظري الدنيا بعدك فانظريها بعد غيرك فأكرمي مثواها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  والستين بعد المئة  وفي الليلة الثامنة
  قالت: بلغني أيها الملك السعيد هذا ما كان من أمر نزهة الزمان وزوجها وأم ضوء المكان.

وأما ما كان من أمر كان ما كان وابنة عمه قضـى فكـان فإنهمـا كبـرا وترعرعـا حتـى صـار كأنهمـا غصـنان 
  مثمران أو قمران أزهران.

ى فكان مـن أحسـن البنـات المخـدرات، بوجـه جميـل وخصـر وبلغنا من العمر خمسة عشر عامًا وكانت قض
نحيــل وردف ثقيــل وريــق كالسلســبيل وقــد رشــيق وثغــر ألــذ مــن الرحيــق كمــا قــال فيهــا بعــض واصــفيها هــذين 

  البيتين: 
  وعنقودها من ثغرها الدر يقطف  كان سالف الخمر من ريقها بدت

 يكـيف فسبحان خالق لـهـا ال  وأعنابها مالت إذا ما ثـنـيتـهـا

وقد جمع اهللا كل المحاسن فيها فقدها يخجل األغصان والورد يطلب من خدها األمان وأمـا الريـق فإنـه يهـزأ 
  بالرحيق تسر القلب والناظر كما قال فيها الشاعر: 

 أجفانها تفضح التكحيل بالكحل  مليحة الوصف قد تمت محاسنها

 علي نينسيف بكف أمير المؤم  كأن ألحاظها في قلب عاشقهـا

وأما كان ما كان فإنه كـان بـديع الجمـال فـائق الكمـال عـز فـي الحسـن عـن مثـال الشـجاعة تلـوح بـين عينيـه 
  تشهد له ال عليه وقيل كل القلوب إليه وحين اخضر منه العذار كثرت فيه األشعار كقول بعضهم: 

 ومشى الدجى في خده متحـيرا  ما بان عذري فيه حتـى عـذرا

 ولباسهم فيها الحرير األخضـر  وا ومسكنهم لظىفأعجب لهم شهد

واتفــق فــي بعــض األعيــاد أن قضــى فكــان خرجــت تعيــد علــى بعــض أقاربهــا مــن الدولــة والحــواري حواليهــا،  
والحسن قد عمها وورد الخد يحسد خالها واألقحوان يبتسم عن بارق ثغرهـا فجعـل كـان مـا كـان يـدور حولهـا 

 لزاهر فقوى جنانه بالشعر لسانه وأنشد هذين البيتين: ويطلق النظر إليها وهي كالقمر ا

  ويضحك ثغر الوصل من زائد الصد  متى يشتفي قلب الدنو من الـبـعـد

 عنـدي بوصل حبيب عنده بعض ما  فيا ليت شعري هـل أبـيتـن لـيلة

ظ كـان مـا كـان فلما سمعت قضى فكان هذا الشهر أظهرت له المالمة والعتاب وتوعدته بأليم العقـاب فاغتـا
وعاد إلى بغداد وهو غضبان ثم طلعت قضى فكان إلى قصرها وشـكت ابـن عمهـا إلـى أمهـا فقالـت لهـا: يـا 



بنتي لعله ما أرادك بسوء وهل هو إال يتيم ومع هذا لم يذكر شيئًا يعيبك فإياك أن تعلمي بذلك أحـدًا، فربمـا 
ه كأمس الدابر والميت الغابر وشاع فـي بغـداد بلغ الخبر إلى السلطان فيقصر عمره ويخمد ذكره ويجعل أثر 

حب كان ما كان لقضى فكان وتحدثت به النسوان ثم إن كان ما كان ضاق صـدره وقـل صـبره اشـتغل بالـه 
ولم يخف على الناس حاله واشتهى أن يبـوح بمـا فـي قلبـه مـن لوعـة البـين فخـاف مـن غضـبها وأنشـد هـذين 

  البيتين: 
 غير أخالقها الـصـافـيةت  إذا خفت يومًا عتاب التـي

  على الكي في طلب العافية  صبرت عليها كصبر الفتى

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة والستين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب الكبير لما صار سلطان، ثم أنه بلغه حب كـان مـا كـان لقضـي 

  دم على جعلهما معًا في محل واحد.فكان فن
ثم دخل على زوجتـه نزهـة الزمـان وقـال: إن الجمـع بـين الخلفـة والنـار لمـن أعظـم األخطـار وليسـت الرجـال 
على النساء بمـؤتمنين مـا دامـت العيـون فـي عـج والمعـاطف فـي لـين وابـن أخيـك كـان مـا كـان قـد بلـغ مبلـغ 

ومنــع ابنتــك عــن الرجــال أوجــب ألن مثلهــا ينبغــي أن  الرجــال فيجــب منعــه عــن الــدخول علــى ربــات الحجــال
يحجــب. فقالــت: صــدقت أيهــا الملــك العاقــل والهمــام الكامــل فلمــا أصــبح الصــباح جــاء كــان مــا كــان ودخــل 
على عمته نزهة الزمـان علـى جـري عادتـه وسـلم عليهـا، فـردت عليـه السـالم وقالـت لـه: عنـدي لـك كـالم مـا 

قالــت: إن الملــك ســمع  ؟بــه رغمــًا عنــي. فقــال لهــا: ومــا ذاك الكــالمكنــت احــب أن أقولــه لــك. ولكــن أخبــرك 
بحبك لقي فكان فأمر بحجبها عنـك وٕاذا كـان لـك حاجـة فأنـا أرسـلها إليـك مـن خلـف البـاب وال تنظـر قضـي 

  فكان.
فلما سمع كالمها رجع ولم ينطق بحرف واحد وأعلم والدته بما قالته عمته فقالت له: إنما نشأ هذا مـن كثـرة 

مــك وقــد علمــت أن حــديث حبــك لقضــي فكــان شــاع وانتشــر فــي كــل مكــان وكيــف تأكــل زادهــم بعــد ذلــك كال
فقال: إني أريد الزواج بها ألنها بنـت عمـي وأنـا أحـق بهـا فقالـت لـه أمـه: أسـكت لـئال يصـل  ؟وتعشق ابنتهم

الليلـة عشـاء ولـو الخبر إلى الملك سلسان فيكون ذلك سببًا لغرقك في بحر األحزان وهـم يبعثـوا لنـا فـي هـذه 
  كنا في بلد غير هذه لمتنا من ألم الجوع أو ذل السؤال.

  فلما سمع كان ما كان كالم أمه زادت بقلبه الحسرات وأنشد هذه األبيات: 
 فقلبي إلى من تيمتني مفـارق  أقلي من اللوم الـذي ال يفـارق

 فصبري وبيت اهللا من طالـق  وال تطلبي عند الـصـبـر ذرة

 وهاأنا في دعوى المحبة صادق  ني اللوام نهيا عصيتهـمإذا سام



 وٕاني والرحمن ما أنا فـاسـق  وقد منعوني عنوة أن أزورهـا

 تشابه طيرًا خلقهـن بـواشـق  وٕان عظامي حين تسمع ذكرها

 وحق إلهي لبنت عمي لعاشـق  أال قل لمن قد الم في الحب أنني

عند عمتي وال عند هؤالء القوم مقام بل أخـرج مـن القصـر وأسـكن  ولما فرغ من شعره قال ألمه: ما بقي لي
في أطراف المدينة بجوار قوم صعاليك، ثم خرج وفعل كما قال وصارت أمه تتردد إلـى بيـت الملـك سلسـان 

  وتأخذ منه ما تقتات به هي وٕاياه.
فقالـت: أنـه بـاكي  ؟ثم إن قضي فكان اختلت بأم كان ما كان وقالت لها: يا امـرأة عمـي، كيـف حـال ولـدك 

العين حزين القلب ليس له من أسر الغرام فكاك ومقتنص من هواك في أشراك، فبكـت قضـي فكـان وقالـت: 
واهللا ما هجرته بغضـًا لـه ولكـن خوفـًا عليـه مـن األعـداء وعنـدي مـن الشـوق أضـعاف مـا عنـده ولـوال عثـرات 

نـه ولكـن أيـام الـورى دول والصـبر فـي كـل لسانه وخفقان جنانه ما قطع أبي عنـه إحسـانه وأواله منعـه وحرما
 األمور أجمل ولعل من حكم بالفراق أن يمن علينا بالتالق. ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: 

 كأمثال الذي قد حل عـنـدك  فعندي يا ابن عمي من غرامي

 وجدك فهال كنت أنت كتمت  ولكن كتمت عن الناس وجدي

خرجــت مــن عنــدها وأعلمــت ولــدها كـان مــا كــان بــذلك فــزاد شــوقه إليهــا وقــال: مــا فشـكرتها أم كــان مــا كــان و 
  أبدلها من الحور بألفين وأنشد هذين البيتين: 
 وال بحت بالسر الذي كنت كاتما  فو اهللا ال أصغي إلى قـوم الئم

 نائما وقد سهرت عيني وقد بات  وقد غاب عني من أرجى وصاله

يتقلـب علـى جمـر المقـالي حتـى مضـى لـه مـن العمـر سـبعة عشـر عامـًا وقـد ثم مضـت األيـام والليـالي وهـو 
كمل حسنه، ففي بعض الليـالي أخـذه السـهر وقـال فـي نفسـه: مـا لـي أرى جسـمي يـذوب وٕالـى متـى ال أقـدر 
علــى نيــل المطلــوب ومــا لــي عيــب ســوى عــدم الجــاه والمــال. ولكــن عنــد اهللا بلــوغ اآلمــال، فينبغــي أن أشــرد 

  تى تموت أو تحظى بمرادها. ثم أضمر هذه العزمات وأنشد هذه األبيات: نفسي عن بالدها ح
 ليس التذلل في الورى من شأنها  دع مهجتي تزداد في خفقانـهـا

 ال شك أن الدمع من عنوانـهـا  واعذر فإن حشاشتي كصحـيفة

 نزلت إلينا عن رضا رضوانهـا  ها بنت عمي قد بـدت حـورية

 فتكاتها لم ينج من عـدوانـهـا  ارضـاً من رام ألحاظ العيون مع

 نفسي وأمنحها سوى حرمانهـا  سأسير في األرض الوسيعة منقذاً 

 وأقاتل األبطال في مـيدانـهـا  وأعود مسرور الفؤاد بمطلـبـي

 أقرانـهـا وأصول مقتدرًا على  ولسوف أشتاق الغـنـائم عـائداً 



مــيص قصــير األكمــام وعلــى رأســه لبــدة لهــا ســبعة أعــوام ثــم إن كــان مــا كــان خــرج مــن القصــر حافيــًا فــي ق
وصحبته رغيف لـه ثالثـة أيـام، ثـم سـار فـي حنـدس الظـالم حتـى وصـل إلـى بـاب بغـداد فوقـف هنـاك. ولمـا 
فتحوا باب المدينة كـان أول مـن خـرج منـه، ثـم صـار يقطـع األوديـة والقفـار فـي ذلـك النهـار ولمـا أتـى الليـل 

يهــا الــدنيا باتســاعها ولــم تلتــذ بشــيء مــن متاعهــا ومكثــت تنتظــر أول يــوم طلبتــه أمــه فلــم تجــده فضــاقت عل
وثاني يوم وثالث يوم إلى أن مضى عشرة أيام فلـم تـر لـه خبـرًا فضـاق صـدرها ونـادت قائلـة: يـا مؤنسـي قـد 

ويـــا هـــل تـــرى أي بلـــٍد  ؟هيجـــت أحزانـــي حيـــث فـــارقتني وتركـــت أوطـــاني يـــا وولـــدي مـــن أي الجهـــات أناديـــك
  ت الزفرات وأنشدت هذه األبيات: ثم صعد ؟يأويك

 ومدت قسى للفراق لـنـا نـبـال  علمنا بأن بعد غيبـتـكـم نـبـلـى

  أعالج كرب الموت إذ قطعوا الرمال  وقد خلفوني بعـد شـد رحـالـهـم

 مطوقة ناحت فقلت لهـا مـهـال  لقد هتف بي حنـين لـيل حـمـامة

 ت طوقًا وال خضبت رجـاللما لبس  لعمرك لو كانت كمثـلـي حـزينة

 أصـال دواعي الهم ال تفارقـنـي  وفارقني ألفي فـألـفـيت بـعـده

ثـــم أنهـــا امتنعـــت مـــن الطعـــام والشـــراب وزادت فـــي البكـــاء واالنتحـــاب وصـــار بكائهـــا علـــى رؤوس األشـــهاد. 
مـا جـرى علـى  واشتهر حزنها بين العباد والبالد، وصار الناس يقولـون أيـن عينـك يـا ضـوء المكـان ويـا تـرى

كــان مــا كــان حتــى بعــد عــن وطنــه وخــرج مــن المكــان. وكــان أبــوه يشــبع الجيعــان ويــأمر بالعــدل واإلحســان، 
  ووصل خبر كان ما كان إلى الملك سلسان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السبعين بعد المئة 
ن وصـل إليـه خبـر كـان مـا كـان مـن الكبـار وقـال: إنـه ولـد قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملـك سلسـا 

ملكنا ومن ذرية الملك عمر النعمان وقد بلغنا أنه تغرب عن األوطان. فلما سمع الملـك سلسـان هـذا الكـالم 
اغتــاظ غيظــًا شــديدًا وتــذكر إحســان أبيــه إليــه وانــه أوصــاه عليــه فحــزن علــى كــان مــا كــان وقــال: البــد مــن 

ر الـبالد ثـم بعـث فـي طلبـه األميـر تركـاش فـي مائـة فـارس فغـاب عشـرة أيـام ثـم رجـع التفتيش عليـه فـي سـائ
وقال له: ما اطلعت له على خبر وال وقفت له علـى أثـر. فحـزن عليـه الملـك سلسـان حزنـًا شـديدًا، وأمـا أمـه 
فإنهــا صــارت ال يقــر لهــا قــرار وال يطاوعهــا اصــطبار وقــد مضــى لــه عشــرون يومــًا. هــذا مــا كــان مــن أمــر 

  ؤالء.ه
و أما ما كان من أمر كان ما كان فإنه لما خرج من بغداد صار متحيرًا في أمره ولـم يـدر إلـى أيـن يتوجـه، 
ثم إنـه سـافر فـي البـر ثالثـة أيـام وحـده ولـم يـر راجـًال وال فارسـًا فطـار رقـاده وزاد سـهاده وتفكـر أهلـه وبـالده 

لحــر تحــت أشــجارها، ثــم خــرج مــن تلــك وصــار يتقــوت مــن نبــات األرض ويشــرب مــن أنهارهــا ويقبــل وقــت ا
الطريق إلى طريق أخرى وسار فيها ثالثة أيام، وفـي اليـوم الرابـع أشـرف علـى أرض معشـبة الفلـوات مليحـة 



النبــات وهــذه األرض قــد شــربت مــن كــؤوس الغمــام علــى أصــوات القمــري والحمــام فاخضــرت رباهــا وطــاب 
 هو فيه:  فالها فتذكر كان ما كان بالد أبيه فأنشد من فرط ما

 ولكني لست أدري متى  خرجت وفي أملي عودة

  سبيًال إلى دفع ما قد أتى  وشردني أنني لـم أجـد

فلما فرغ من شـعره أكـل مـن ذلـك النبـات وتوضـأ وصـلى مـا كـان عليـه مـن الفريضـة وجلـس يسـتريح ومكـث 
فسمع صوت إنسـان ينشـد هـذه  طول ذلك النهار، فلما جاء الليل نام واستمر نائمًا إلى نصف الليل ثم انتبه

  األبيات: 
 من ثغر من تهوى ووجه رائق  ما العيش إال أن يرى لك بارق

 لم يغشني منها خـيال طـارق  والموت أسهل من صدود حبيبة

 وأقام معشوق هناك وعاشـق  يا فرحة الندماء حيث تجمعـوا

 طاب الزمان بما إليه تسابـق  ال سيما وقت الربـيع وزهـره

 أرض مزخرفة ومـاء دافـق  شارب الصهباء دونك ما ترى يا

فلمــا ســمع كــان مــا كــان هــذه األبيــات هاجــت بــه األشــجان وجــرت دموعــه علــى خــده كالغــدران وانطلقــت مــن 
قلبه النيران فقام ينظر قائل هذا الكالم فلم ير أحدًا في جنح الظالم فأخذه القلق ونزل فـي مكانـه إلـى أسـفل 

  اطئ النهر فسمع صاحب الصوت يصعد الزفرات وينشد هذه األبيات: الوادي ومشى على ش
 فأطلق الدمع يوم البين إطـالقـا  إن كنت تضمر ما في الحب إشفاقاً 

 لذا إليهم أظل الدهر مـشـتـاقـا  بيني وبين أحبائي عـهـود هـوى

 نسيم تيم إذا مـا هـب أشـواقـا  يرتاح قلبي إلى تيم ويطـربـنـي

 بعد البعاد لنا عـهـدًا ومـيثـاقـا  ربة الخلخال تذكرنـي يا سعد هل

 يومًا ويشرح كل بعٍض ما القـى  وهل تعود ليالي الوصل تجمعـنـا

 كم قد فتنت رعاك اهللا عـشـاقـا  قالت فتنت بنا وجدا فقلـت لـهـا

  إن كان من بعدها طيب الكرى ذاقا  ال متع اهللا طرفي في محاسنـهـا

 ترياقا سوى الوصال ورشف الثغر  فؤادي ما رأيت لـهـايا لسعة في 

فلما سمع كان ما كان هذه األشعار من صاحب الصوت ثاني مرة ولم ير شخصه عـرف أن القائـل عاشـق 
منع من الوصول إلى من يحبه فقال في نفسه: لعلي اجتمـع بهـذا فيشـكو كـل واحـد لصـاحبه وأجعلـه أنيسـي 

ا السـائر فـي الليـل العـاكر تقـرب منـي وقـص علـي لعلـك تجـدني معينـًا لـك في غيبتي، ثم تنحنح ونادى: أيه
  على بليتك.



فلما سمع صاحب الصوت هذا الكالم أجابه قـائًال: أيهـا المنـادي السـامع إلنشـادي مـن تكـون مـن الفرسـان  
 فعجل علي بكالمك قبل دنو حمامك وامش، فقـال كـان مـا كـان: التفعـل يـا ؟وهل أنت من األنس أو الجان

أخــا العــرب ألن أهلــي ال يشــتروني بفضــة وال ذهــب وأنــا رجــل فقــر وال معــي قليــل وال كثيــر فــدع عنــك هــذه 
األخــالق واتخــذني مــن الرفــاق واخــرج بنــا مــن أرض العــراق. فلمــا ســمع صــاحب الصــوت هــذا الكــالم وكــان 

أدر كتافـك وٕاال اسمه صباح غضب وزاد به االلتهاب وقال له: ويلك تراددني في الجواب يا أخس الكالب، 
أمـا تخشـى معـايرة  ؟أنزلت عليك العذاب، فتبسم كان ما كان وقال: كيف أدير الكتـاف، أمـا عنـدك أوصـاف

  .؟العربان حيث تأسر غالمًا بالذل والهوان وما اختبرته في حومة الميدان وعلمت أهو فارس أم جبان
لكــالم ألن هـذا القـول ال يصــدر إال فضـحك صـباح وقـال: يــا اهللا العجـب إنـك فـي ســن الغـالم ولكنـك كبيـر ا

عن البطل المصدام. فقال كان ما كان: اإلنصاف أنك إذا شـئت أخـذي أسـيرًا خادمـًا لـك أن ترمـي سـالحك 
  وتخفف لباسك وتصارعني وكل من صرع صاحبه بلغ منه مرامه وجعله غالمه.

أذياله ودنا مـن كـان مـا فضحك صباح وقال: ما أظن كثرة كالمك إال لدنو حمامك، ثم رمى سالحه وشمر 
كان وتجاذبا فوجده البدوي يرجح عليه كما يرجح للقنطار على الدينار، ونظر إلى ثبـات رجليـه فـي األرض 
فوجــدهما كالمــأذنتين المؤسســتين أو الجبلــين الراســخين فعــرف فــي نفســه قصــر باعــه ونــدم علــى الــدنو مــن 

مــا كــان قبضــه وتمكــن منــه وهــزه فــأحس أن صــراعه وقــال فــي نفســه: ليتنــي قاتلتــه بســالحي، ثــم إن كــان 
  أمعاءه تقطعت في بطنه.

فصاح أمسك يدك يا غالم فلم يلتفت إلى ما أبداه مـن الكـالم بـل حملـه مـن األرض وقصـد بـه النهـر فنـاداه 
صباح قائًال: أيها البطل ما تريد أن تفعل بـي قـال: أريـد أن أرميـك فـي هـذا النهـر فإنـه يوصـلك إلـى دجلـة، 

صـلك إلـى نهـر عيسـى ونهـر عيسـى يوصـلك إلـى الفـرات والفـرات يلقيـك إلـى بـالدك فيـراك قومـك والدجلة يو 
فيعرفونــك ويعرفــون مروءتــك وصــدق محبتــك. فصــاح صــباح ونــادى: يــا فــارس البطــاح ال تفعــل فعــل القبــاح 
أطلقنــي بحيــاة بنــت عمــك ســيدة المــالح فحطــه كــان مــا كــان فــي األرض فلمــا رأى نفســه خالصــًا ذهــب إلــى 

ه وسيفه وأخذهما وصار يشاور نفسه على الهجوم عليه فعرف كان ما كان ما يشـاور نفسـه عليـه فقـال ترس
لــه: قــد عرفــت مــا فــي قلبــك حيــث أخــذت ســيفك وترســك فإنــه قــد خطــر ببــالي أنــه لــيس لــك يــد فــي الصــراع 
ك تطــول، ولــو كنــت علــى فــرس تجــول لكنــت بســيفك تصــول وهاأنــا أبلغــك مــا تختــار حتــى ال يبقــى فــي قلبــ

إنكــار فــأعطني التــرس واهجــم علــي بســيف فإمــا تقتلنــي أو أقتلــك. فرمــى التــرس وجــرد ســيفه وهجــم بــه علــى 
كان ما كان فتناول الترس بيمينه وصار يالقي به عن نفسـه وصـار صـباح يضـربه ويقـول: مـابقي إال هـذه 

ب بــه ولــم يــزل الضــربة الفاصــلة فيتلقاهــا كــان مــا كــان وتــروح ضــائعة ولــم يكــن مــع كــان مــا كــان مــا يضــر 
صباح يضرب بالسيف حتى كلت يده وعـرف كـان مـا كـان ضـعف قوتـه وانحـالل عزيمتـه فهجـم عليـه وهـزه 
وألقاه في األرض وكتفه بحبائل سيفه وجره من رجليه إلى جهة النهر. فقـال صـباح: مـا تريـد أن تصـنع بـي 

ي النهـر حتـى ال يشـغل خـاطرهم قال: ألم أقل لك أنني أرسلك إلـى قومـك فـ ؟يا فارس الزمان وبطل الميدان



عليــك وتتعــوق عــن عــرس بنــت عمــك فتضــجر صــباح وبكــى وصــاح وقــال: ال تفعــل بــي يــا فــارس الزمــان 
 واجعلني لك من بعض الغلمان. ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: 

 ويا ليت شعري هل أموت غريبا  تغربت عن أهلي فيا طول غربتي

 حـبـيبـا وأودي غريبًا ال أزور  أموت وأهلي ليس تعرف مقتلـي

فرحمــه كــان مــا كــان، وأطلقــه بعــد أن أخــذ عليــه العهــود والمواثيــق أنــه يصــحبه فــي الطريــق ويكــون لــه نعــم 
الرفيق، ثم إن صباحًا أراد أن يقبل يد كان ما كان فمنعه من تقبيلها، ثم قام البدوي إلى جرابـه وفتحـه وأخـذ 

كان ما كـان وجلـس معـه علـى شـاطئ النهـر وأكـال مـع بعضـهما، ثـم منه ثالث قرصات شعير وحطها قدام 
  توضأ وصليا وجلسا يتحدثان فيم ألقياه من صروف هذا الزمان.

فقـــال صـــباح: أقصـــد بغـــداد بلـــدك، وأقـــيم بهـــا حتـــى يرزقنـــي اهللا  ؟فقـــال كـــان مـــا كـــان للبـــدوي: أيـــن تقصـــد 
ريــق بغــداد وأقــام كــان مــا كــان وقــال فــي بالصــداق فقــال لــه: دونــك والطريــق. ثــم ودعــه البــدوي وتوجــه فــي ط

نفسه: يا نفسي أي وجه للرجوع مع الفقر والفاقة واهللا ال أرجع خائبًا والبد لي مـن الفـرج إن شـاء اهللا تعـالى، 
ثم تقدم إلى النهـر وتوضـأ وصـلى. فلمـا سـجد ووضـع جبهتـه علـى التـراب ونـادى بـه ربـه قـائًال: اللهـم منـزل 

ر أســألك أن ترزقنــي بقــدرتك ولطيــف رحمتــك ثــم ســلم مــن صــالته وضــاق بــه القطــر ورازق الــدود فــي الصــخ
  كل مسلك.

فبينمــا هــو جــالس يلتفــت يمينــًا وشــماًال وٕاذا بفــارس أقبــل علــى جــواد، وقــد اقتعــد ظهــره وأرخــى عنانــه فاســتوى 
كان ما كان جالسًا وبعد ساعة وصل إليه الفارس وهـو فـي آخـر نفـس ألنـه كـان بـه جـرح بـالغ. فلمـا وصـل 
إليه جرى دمعه على خده مثل أفواه القرب وقال لكان ما كان: يا وجه العرب اتخذني ما عشـت لـك صـديقًا 
فإنك ال تجد مثلي واسقني قليًال من الماء، وٕان كان شرب الماء ال يصـلح للجـروح سـيما وقـت خـروج الـروح 

فـارس حصـان يتحيـر وٕان عشت أعطيتك ما يدفع فقرك وٕان مت فأنـت المسـعود بحسـن نيتـك وكـان تحـت ال
فــي حســنه اإلنســان ويكــل عــن وصــفه اللســان ولــه قــوائم مثــل أعمــدة الرخــام معــد ليــوم الحــرب والزحــام، فلمــا 
نظر كان ما كان إلى ذلك الحصان أخذه الهيام وقال في نفسه: إن هـذا الحصـان ال يكـون فـي هـذا الزمـان 

عليـه حتـى أخـذ الراحـة وأقبـل عليـه وقـال لـه: ثم أنه أنزل الفارس ورفق به وجرعه يسيرًا مـن المـاء ثـم صـبر 
فقال الفارس: أن أخبـرك بحقيقـة الحـال. إنـي رجـل سـالل غيـار طـول دهـري  ؟من الذي فعل بك هذه الفعال

أسل الخيل وأختلسها في الليل والنهار واسمي غصان آفة كل فرس وحصان وقد سمعت بهذا الحصـان فـي 
بالقـانون ولقبـه بـالمجنون وقـد سـافرت إلـى القسـطنطينية مـن أجلـه بالد الـروم عنـد الملـك أفريـدون وقـد سـماه 

وصــرت أراقبــه فبينمــا أنــا كــذلك إذ خرجــت عجــوز معظمــة عنــد الــروم وأمرهــا عنــدهم فــي الخــداع متنــاهي 
تســمى شــواهي ذات الــدواهي، ومعهــا هــذا الجــواد وصــحبتها عشــرة عبيــد ال غيــر برســم خدمــة هــذا الحصــان 

ول علـى الملـك سلسـان لتطلـب منـه الصـلح واألمـان، فخرجـت فـي أثـرهم طمعـًا وهي تقصـد بغـداد تريـد الـدخ
في الحصان وما زلت أتابعهم، وال أتمكن من الوصول إليه ألن العبيد شـداد الحـرس عليـه إلـى أن أتـوا تلـك 



البالد وخفت أن يدخلوا مدينة بغداد، فبينما أنا أشـاور نفسـي فـي سـرقة الحصـان إذ طلـع علـيهم غبـار حتـى 
األقطار ثم انكشف الغبـار عـن خمسـين فارسـًا مجتمعـين لقطـع الطريـق علـى التجـار ورئيسـهم يقـال لهـم  سد

كهـــرداش ولكنـــه فـــي الحـــرب كأســـد يجعـــل األبطـــال كـــالفراش. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم 
  المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والسبعين بعد المئة 
لفــارس المجــروح قــال لكــان مــا كــان: فخــرج علــى العجــوز ومــن معهــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ا

كهرداش ثم أحاط بهم وهاش وناش فلم تمض ساعة حتى ربط العشرة عبيد والعجوز وتسلم الحصان وسـار 
  بهم وهو فرحان فقلت في نفسي: قد ضاع تعبي وبلغت أربي ثم صبرت حتى أنظر ما يؤول األمر إليه.

األسر بكت وقالت لكهرداش: أيها الفارس الهمام والبطل الضرغام مـاذا تصـنع  فلما رأت العجوز روحها في
وخادعتـــه بلـــين الكـــالم، وحلفـــت أنهـــا تســـوق لـــه الخيـــل  ؟بـــالعجوز والعبيـــد وقـــد لغـــت مـــن الحصـــان مـــا تريـــد

واألنعــام فأطلقهــا هــي والعبيــد، ثــم ســار هــو والعبيــد وأصــحابه وتبعــتهم حتــى وصــلت إلــى هــذه الــديار وانــا 
ه. فلما وجدت إليه سبيًال سرقته وركبته، وأخرجت من مخالتي سوطًا فضربته، فلما أحسـوا بيلحقـوني أالحظ

وأحاطوا بي من كل مكان ورمـوني بالسـهام والسـنان وأنـا ثابـت عليـه وهـو يقاتـل عنـي بيديـه ورجليـه إلـى أن 
بني بعـض الجـراح وقــد خـرج بـي مـن بيـنهم مثـل الــنجم الطـارق والسـهم الراشـق، ولكـن لمـا اشــتد الكفـاح أصـا

مضى لي على ظهره ثالثة أيام ولم أستطعم بطعام وقد ضعفت مني القوى وهانت علي الدنيا أحسـنت إلـي 
  .؟وأشفقت علي وأراك عاري الجسد ظاهر عليك الكمد، ويلوح عليك أثر النعمة فما يقال لك

مـان قـد مـات والـدي وربيـت يتيمـًا فقال: أنا يقال لي كان ما كان ابن الملـك ضـوء المكـانبن الملـك عمـر النع
  وتولى رجل لئيم وصار ملكًا على الحقير والعظيم ثم حدثه بحديثه من أوله إلى آخره.

فقــال الرجــل الســالل وقــد رق لــه: إنــك ذو حســب عظــيم وشــر جســيم ولــيس لــك شــأن وتصــير أفــرس هــذا  
رف فـي الـدنيا والجـر فـي يـوم الزمان فإن قدرت أن تحملني وتركب ورائي وتـوديني إلـى بـالدي يكـن لـك الشـ

التناد فإنه لم يبق لي قوة أمسك بها نفسي وٕان أمت في الطريق فزت بهذا الحصان وأنـت أولـى بـه مـن كـل 
إنسان. فقال له كان ما كان واهللا لو قدرت أن أحملك علـى أكتـافي لفعلـت ولـو كـان عمـري بيـدي ألعطيتـك 

غاثــة الملهــوف وفعــل الخيــر لوجــه اهللا تعــالى يســد نصــفه مــن غيــر هــذا الجــواد ألنــي مــن أهــل المعــروف وإ 
سبعين بابـًا مـن الـبالء، وعـزم علـى أن يملـه علـى الحصـان ويسـير متـوكًال علـى اللطيـف الخبيـر. فقـال لـه: 
اصبر علي قليًال ثم أغمض عينيه وفـتح يديـه وقـال: أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن سـيدنا محمـد رسـول 

 هذه األبيات: اهللا وتهيأ للممات وأنشد 

  وأمضيت عمري بشرب الخمور  ظلمت العباد وطفـت الـبـالد

 وهدم الطلول بفعل الـنـكـور  وخضت السيول لسل الـخـيول



 وفاتول منـي تـمـام األمـور  وأمري عظيم وجرمي جـسـيم

 بذاك الحصان فأعيا مـسـيري  وأملت أنـي أنـال الـمـنـى

 فكانت وفاتي عـنـد الـغـدير  وطول الحـياة أسـل الـخـيول

 الـفـقـير لرزق الغري اليتيم  وآخر أمـري أنـي تـعـبـت

فلمــا فــرغ مــن شــعره أغمــض عينيــه وفــتح فــاه وشــهق شــهقة ففــارق الــدنيا فحفــر لــه كــان مــا كــان حفــرة وواراه 
جـار بجميـع مـا التراب، ثم مسح وجه الحصان ورآه ال يوجد في حوزة الملك سلسان، ثم أتته األخبار مـن الت

جرى في غيبته بين الملك سلسان والوزير دندان خرج عن طاعة الملك سلسان هو ونصف العسـكر وحلفـوا 
أنهــم مــا لهــم ســلطان إال كــان مــا كــان واســتوثق مــنهم باأليمــان ودخــل بهــم إلــى جزائــر الهنــد والبربــر وبــالد 

ن آخـر وعـزم علـى أن يرجـع بجميـع السودان واجتمع معهم عساكر مثل البحـر الزاخـر ال يعـرف لهـم أول مـ
الجيوش إلى البالد ويقتل من يخالفه مـن العبـاد وأقسـم أنـه ال يـرد سـيف الحـرب إلـى غمـده حتـى يملـك كـان 

  ما كان.
فلمــا بلغتــه هــذه األخبــار غــرق فــي بحــر األفكــار، ثــم إن الملــك سلســان علــم أن الدولــة انحرفــت عليــه الكبــار 

دار وفـتح الخـزائن وفـرق علـى أربـاب الدولـة األمـوال والـنعم وتمنـى أن والصغار فغرق في بحر الهموم واألكـ
يقدم عليـه كـان مـا كـان ويجـذب قلبـه إليـه بالمالطفـة واإلحسـان ويجعلـه أميـرًا علـى العسـاكر الـذين لـم يزالـوا 
تحت طاعته لتقوى به شرارة جمرته، ثم إن كـان مـا كـان لمـا بلغـه ذلـك الخبـر مـن التجـار رجـع مسـرعًا إلـى 

  داد على ظهر ذلك الجواد.بغ
فبينمــا الملــك سلســان فــي ربكتــه حيــران إذ ســمع بقــدوم كــان مــا كــان فــأخرج جميــع العســاكر ووجهــاء بغــداد 
والقوه ومشوا قدامه إلى القصر ودخلت الطواشية باألخبار إلى أمه فجاءت إليه وقبلته بين عينيـه، فقـال: يـا 

  غمرني بالنعمة واإلحسان.أماهد عيني أمضي إلى عمي السلطان سلسان الذي 
ثـــم إن أربـــاب الدولـــة تحيـــروا فـــي وصـــف ذلـــك الحصـــان وفـــي وصـــف صـــاحبه ســـيد الفرســـان وقـــالوا للملـــك 

  سلسان: أيها الملك إننا ما رأينا مثل هذا اإلنسان ثم ذهب الملك سلسان وسلم عليه.
صـان هديـة فرحـب بـه وقـال: أهـًال فلما رآه كان ما كان مقبًال عليه قام إليه وقبل يديه ورجليـه وقـدم إليـه الح

  وسهًال بولدي كان ما كان، واهللا لقد ضاقت بي األرض ألجل غيبتك والحمد هللا على سالمتك.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد المئة 

 بولـدي كـان مـا كـان واهللا لقـد ضـاقت بـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك سلسان قال أهـًال وسـهالً 
األرض لجل غيبتك والحمد هللا على سالمتك، ثم نظر السلطان إلـى هـذا الحصـان المسـمى القـانون، فعـرف 
أنــه الحصــان الــذي رآه ســنة كــذا وكــذا فــي حصــار عبــدة الصــلبان مــع أبيــه ضــوء المكــان حــين قتــل عمــه 



جـواد ولكـن اآلن عـاد العـز إلـى أهلـه وقـد قبلنـاه ومنـا لـك  شركان وقال له لـو قـدر عليـه أبـوك الشـتراه بـألف
  وهبنا هو أنت أحق به من كل إنسان ألنك سيد الفرسان.

ثم أمر أن يحضر لكان ما كان خلعة سنية وجملة من الخيل وأفرد له فـي القصـر أكبـر الـدور وأقبـل عليـه  
ان يخشــى عاقبــة الــوزير دنــدان ففــرح بــذلك العــز والســرور. وأعطــاه مــاًال جــزيًال وأكرمــه غايــة اإلكــرام ألنــه كــ

كان ما كان وذهب عنه الذل والهوان ودخل بيته وأقبل على أمه وقـال: يـا أمـي مـا حـال ابنـة عمـي، فقالـت 
واهللا يــا ولــدي انــه كــان عنــدي مــن غيبتــك مــا شــغلني عــن محبوبتــك فقــال يــا أمــي اذهبــي إليهــا وأبلــي عليهــا 

لمطامع تذل أعناق الرجال فدع عنك هـذا المقـال لـئال يقضـي بـك إلـى لعلها تجود علي بنظرة فقالت له إن ا
  الوبال فأنا أذهب إليها وأل أدخل بهذا الكالم عليها.

فلما سمع من أمه ذلك أخبرها بما قاله السالل من أن العجوز ذات الدواهي طرقت البالد وعزمـت علـى أن 
العـار وآخـذ بالثـأر ثـم تـرك أمـه وأقبـل علـى  تدخل بغداد وقال هي التي قتلت عمي وجدي وال بـد أن أكشـف

عجــوز عــاهرة محتالــة مــاكرة اســمها ســعدانة وشــكا إليهــا حالــه ومــا تجــده مــن حــب قضــي فكــان وســألها أن 
تتوجه العجوز إليها وتستعطفها عليه، فقالت له العجـوز سـمعًا وطاعـة ثـم فارقتـه ومضـت إلـى قصـر قضـي 

وأعلمتـه بـأن قضـي فكـان تسـلم عليـه ووعـدتها أنهـا فـي نصـف فكان واستعطفت قلبها عليه، ثـم رجعـت إليـه 
  الليل تجيء إليه.

 و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد المئة 
قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك السـعيد أن العجــوز قالـت لكـان مــا كـان بأنهـا ســتجيء إليـك فـي نصــف الليـل ففــرح 

ه قضي فكان، فلما جاء نصف الليل أتته بمالءة سوداء من الحرير ودخلـت عليـه ونبهتـه مـن لوعد ابنة عم
نومه وقالـت لـه كيـف تـدعي أنـك تحبنـي وأنـت خلـي البـال نـائم علـى أحسـن حـال، فانتبـه وقـال واهللا يـا منيـة 

كلمــات القلــب أنــي مــا نمــت إال طمعــًا فــي أن يزورنــي منــك طيــف الخيــال فعنــد ذلــك عاتبــت بعتــاب لطيــف ال
  وأنشدت هذه األبيات: 

 ما جنحت إلى المـنـام  لو كنت تصدق في المحبة

 في المـودة والـغـرام  يا مدعي طرق المحـبة

 رقدت عيون المستهـام  واهللا يا ابـن الـعـم مـا

ن بـدت فاستحيا منها كان ما كان، وتعانقا وتشاكيا ألم الفراق وعظيم الوجد واالشـتياق ولـم يـزاال كـذلك إلـى أ
  غرة الصباح وطلع الفجر والح فبكى كان ما كان بكاًء شديدًا وصعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: 

  وفي الثغر منه الدر في نظم عقده  فيا زائري من بعد فرط صـدوده

 وبت وخدي الصق تحـت خـده  فقبلته ألـفـًا وعـانـقـت قـده

 غمـده ح من جوفكحد حسام ال  إلى أن بدا نور الصباح فراعـنـا



فلمــا فــرغ مــن شــعره ودعتــه قضــي فكــان ورجعــت إلــى خــدرها وأظهــرت بعــض الجــواري علــى ســرها فــذهبت 
جارية منهن إلى الملك سلسان وأعلمته بالخبر فتوجه إلى قضي فكان وجرد عليها الحسـام وأراد أن يضـرب 

ًا فإنــك إن فعلـت بهــا ضــررًا يشــيع عنقهـا فــدخلت عليــه أمهـا نزهــة الزمــان، وقالـت لــه بــاهللا ال تفعــل بهـا ضــرر 
الخبــر بــين النــاس وتبقــى معيــرة عنــد ملــوك الزمــان وٕان كــان مــا كــان صــاحب عــرض ومــروءة وال يفعــل أمــرًا 
يعاب عليه فاصبر وال تعجل فإن أهل القصر وجميع بغداد قد ضاع عندهم أن الوزير دنـدان، قـاد العسـكر 

  .من جميع البلدان وجاء بهم ليملكوا كان ما كان
فقال لها البد أن أرميه في بلية بحيث ال أرض تقلـه وال سـماء تظللـه وٕانـي مـا طيبـت خـاطره إال ألجـل أهـل 
مملكتــي، لــئال يميلــوا إليــه وســوف تــرين مــا يكــون، ثــم تركهــا وخــرج يــدير أمــر مملكتــه هــذا مــا كــان مــن أمــر 

  الملك سلسان.
ا: يـا أمـي إنـي عزمـت علـى شـن الغـارات وقطـع وأما كان ما كان فإنه أقبل على أمه في ثاني يوم وقال له 

الطرقات وسوق الخيل والنعم والعبيد والمماليك وٕاذا كثر مـالي وحسـن حـالي خطبـت قضـي فكـان مـن عمـي 
سلســان، فقالــت: يــا ولــدي إن أمــوال النــاس غيــر ســائبة، ألن دونهــا ضــرب الصــفاح وطعــن الــرمح ورجــاًال 

ا كان: هيهـات أن أرجـع عـن عزيمتـي إال إذا بلغـت منيتـي ثـم تقتنص األسود وتصيد الفهود فقال لها كان م
أرسل العجوز إلى قضي فكان ليعلمها أنه يريد السير حتى يحصـل لهـا مهـرًا يصـلح لهـا وقـال للعجـوز البـد 
أن تأتيني منها بالجواب. فقالت له: سمعًا وطاعـة ثـم ذهبـت إليهـا ورجعـت لـه بـالجواب. وقالـت لـه إنهـا فـي 

ن عنـدك فأقـام سـهران إلـى نصـف الليـل مـن قلقـه فلـم يشـعر إال وهـي داخلـة عليـه وتقـول منتصف الليل تكـو 
له: روحي فداك من السهر فنهض لها قائمًا وقال: يا منية القلب روحي فداك من جميع األسواء ثم أعلمهـا 

نــا بــالتالق بمــا عــزم عليــه فبكــت فقــال لهــا: ال تبكــي يــا بنــت العــم فأنــا الــذي حكــم علينــا بــالفراق أن يمــن علي
والوفــاق ثــم إن كــان مــا كــان أخــذ فــي الســفر ودخــل عــل أمــه وودعهــا ونــزل مــن القصــر ونقلــه بســيفه ونعمــم 
وتلــثم وركــب جــواده القــانون ومشــى فــي شــوارع المدينــة وهــو كالبــدر حتــى وصــل إلــى بــاب بغــداد وٕاذا برفيقــه 

يــه الســالم فقــال صــباح يــا أخــي صــباح بــن ربــاح خــارج مــن المدينــة، فلمــا رآه جــرى فــي ركابــه وحيــاه فــرد عل
فقــال لــه كــان مــا كــان: ال يرجــع  ؟كيــف صــار لــك هــذا الجــواد وهــذا المــال، وأنــا اآلن ال أملــك غيــر ســيفي

الصــياد بصــيد إال إلــى قــدر نبتــه وبعــد فراقــك بســاعة حصــلت لــي الســعادة وهــل لــك أن تــأتي معــي وتخلــص 
ــ ؟النيــة فــي صــحبتي ونســافر فــي تلــك البريــة ة مــا بقيــت أدعــوك إال مــوالي ثــم جــرى قــدام فقــال: ورب الكعب

الجــواد وســيفه علــى عاتقــه وجرابــه بــين كتفيــه ولــم يــزاال ســائرين فــي البــر أربعــة أيــام وهمــا يــأكالن مــن صــيد 
الغـزالن ويشــربان مــن مــاء العيــون وفــي اليــوم الخــامس أشـرفا علــى تــٍل عــال تحتــه مراتــع فيهاإبــل وغــنم وبقــر 

  أوالدها الصغار تلعب حول المراح.خيل قد مألت الروابي والبطاح و 
فلمـــا رأى ذلـــك كـــان مـــا كـــان، زادت بـــه األفـــراح وامـــتأل صـــدره باإلنشـــراح وعـــول علـــى القتـــال وأخـــذ النيـــاق 
والجمال فقال لصباح: انزل بنا على هذا المال الذي عن أهله وحيد ونقاتل دونه القريب والبعيد حتى يكـون 

إن أصــحابه خلــق كثيــر وجــم غفيــر وفــيهم أبطــال مــن فرســان  لنــا فــي أخــذه نصــيب فقــال صــباح: يــا مــوالي



ورجال وٕان رمينا أرواحنا في هذا الخطب الجسيم فإننـا نكـون مـن هولـه علـى خطـر عظـيم فضـحك كـان مـا 
 كان وعلم أنه جبان فتركه وانحدر من الرابية عازمًا على شن الغارات وترنم بإنشاد هذه األبيات: 

  السادة الضاربون في القسمو   وآل نعمان هم ذوو الهـمـم

 قاموا بأسواقه علـى قـدم  قوم إذا ما الهياج قام لـهـم

 وال يرى قبح صور العـدم  تنام عين الفقـير بـينـهـم

 من مالك الملك بارئ النسم  وٕانني أرتـجـي مـعـاونة

قدامــه فتبــادرت إليــه  ثــم حمــل علــى ذلــك المــال مثــل الجمــل الهــائج وســاق جميــع اإلبــل والبقــر والغــنم والخيــل
العبيد بالسيوف النقال والرماح الطوال وفي أولهم فارس تركـي إال أنـه شـديد الحـرب والكفـاح عـارف بأعمـال 
سمر القنا وبيض الصفاح فحمل على كان ما كان وقال له: ويلك لو علمـت لمـن هـذا المـال مـا فعلـت هـذه 

ة الجركســية الــذين مــا فــيهم إال كــل بطــل عــابس وهــم الفعــال، اعلــم أن هــذه األمــوال للعصــابة الروميــة والفرقــ
  مائة فارس قد خرجوا عن طاعة كل سلطان وقد سرق منهم حصان وحلفوا بان ال يرجعوا من هنا إال به.

فلما سمع كان ما كان هذا الكالم صـاح قـائًال: هـذا هـو الحصـان الـذي تعنـون وأنـتم لـه طـالبون وفـي قتـالي 
أجمعـون وشـانكم ومـا تريـدون، ثـم صـرخ بـين أذنـي القـانون فخـرج علـيهم مثـل بسببه راغبون فبارزوني كلكم 

الغــول وعطــف علــى الفــارس وطعنــه فــأخرج كــاله ومــال علــى ثــاٍن وثالــث ورابــع فأعــدمهم الحيــاة فعنــد ذلــك 
هابته العبيد فقـال لهـم: يـا بنـي الزوانـي سـوقوا المـال والخيـول وٕاال خضـبت مـن دمـائكم سـناني فسـاقوا المـال 

ا في االنطالق وانحدر إليه صباح وأعلـن بالصـياح وزادت بـه األفـراح وٕاذا بغبـار قـد عـال وطـار حتـى وأخذو 
  سد األقطار وبان من تحته مائة فارس مثل الليوث العوابس.

فلما رآهم صباح فر إلى الرابية وترك البطاح وصار يتفرج على الكفاح، وقال ما أنا بفـارس إال فـي اللعـب  
مائة فـارس داروا حـول كـان مـا كـان وأحـاطوا بـه مـن كـل مكـان فتقـدم إليـه مـنهم وقـال: أيـن والمزاح ثم إن ال
فقال له كان ما كان: دونك والقتـال واعلـم أم مـن دونـه أسـدًا أروع وبطـل صـميدع وسـيفًا  ؟تذهب بهذا المال

أن وجهه بدر التمـام  أينما مال قطع فلما سمع الفارس ذلك الكالم لتفت إليه فرآه فارسًا كاألسد الضرغام إال
  وكان ذلك الفارس رئيس المائة فارس واسمه كهرداش.

فلما رأى كان ما كان مع كمال فروسيته بديع المحاسن يشبه حسنه حسن معشوقة له يقال لها فاتن وكانـت 
مــن أحســن النســاء وجهــًا قــد أعطاهــا اهللا مــن الحســن والجمــال وكــرم الخصــال مــا يعجــز عــن وصــفه اللســان 

ب كل إنسان وكانت فرسان القـوم تخشـى سـطوتها وأبطـال ذلـك القطـر تخـاف هيبتهـا وحلفـت أنهـا ويشغل قل
ال تتــزوج إال مــن يقهرهــا وكــان كهــرداش مــن جملــة خطابهــا فقالــت ألبيهــا: مــا يقربنــي إال مــن يقهرنــي فــي 

العــار الميــدان وموقــف الحــرب والطعــان. فلمــا بلــغ كهــرداش هــذا القــول اختشــى أن يقاتــل جاريــة وخــاف مــن 
فقال في بعض خواصه: أنت كامل الخصال في الحسن والجمال فلو قاتلتها وكانت أقوى منك فإنـك تغلبهـا 
ألنها إذا رأت حسنك وجمالك تنهزم قبالك حتـى تملكهـا ألن النسـاء لهـن غـرض فـي الرجـال وال يخفـى عنـك 



إلـى أن جـرت لـه مـع كـان مـا  هذا الحال، فأبى كهرداش وامتنع من قتالها واسـتمر علـى امتناعـه مـن القتـال
كـان هـذه األفعـال فظـن أنـه محبوبتـه فـاتن قـد عشـقته لمـا سـمعت بحسـنه وشـجاعته فتقـدم إلـى كـان مـا كــان 
وقــال: ويلــك يــا فــاتن قــد أتيــت لترينــي شــجاعتك فــانزلي عــن جــوادك حتــى أتحــدث معــك فــإني قــد ســقت هــذه 

ك وجمالــك الــذي مــا لــه مثيــل وتزوجينــي األمــوال وقطعــت الطريــق علــى الفرســان واألبطــال وكــل هــذا لحســن
  حتى تخدمك بنات الملوك وتصيري ملكة هذه األقطار.

فلما سمع كان مـا كـان هـذا الكـالم صـارت نـاره غيظـه فـي اضـطرام وقـال: ويلـك يـا كلـب األعجـام دع فاتنـًا 
رب ومــا بهــا ترتــاب وتقــدم إلــى الطعــن والضــراب فعــن قليــل تبقــى علــى التــراب ثــم صــال وجــال وطلــب الحــ

والنــزال فلمــا نظــر كهــرداش إليــه علــم أنــه فــارس همــام وبطــل مصــدام وتبــين خطــأ ظنــه حيــث الح لــه عــذار 
أخضر فـوق خـده كـآس نبـت خـالل ورد أحمـر وقـال للـذين معـه: ويلكـم ليحمـل واحـد مـنكم عليـه ويظهـر لـه 

رمحـه بشـعلة نـار السيف البتـار والـرمح الخطـار واعلمـوا أن قتـال الجماعـة للواحـد عـار ولـو كـان فـي سـنان 
فعنــد ذلــك حمــل عليــه فــارس تحتــه جــواد أدهــم بتحجيــل وغــرة كالــدرهم يحيــر العقــل والنــاظر كمــا قــال فيــه 

 الشاعر: 

 جذالن يخلط أرضه بسـمـائه  قد جاءك المهر الذي نزل الوغى

 واقتص منه فخاض في أحشائه  وكأنما لطم الصبـاح جـبـينـه

ن وتجـاوال فـي الحـرب برهـة مـن الزمـان وتضـاربا ضـربًا يحيـر األفكـار ثم إن الفارس حمل عليه كان ما كـا 
ويغشي األبصار فسبقه كان ما كان بضربة بطل شجاع قطعت منه العمامة والمغفر فمال عن جـواده كأنـه 
البعير إذا انحدر وحمل عليه الثاني والثالث والرابع والخامس ففعل بهم كـاألول، ثـم حمـل عليـه البـاقون وقـد 

هــم القلــق وزادت الحــرق فمــا كــان إال ســاعة الــتقطهم بســنان رمحــه. فنظــر كهــرداش إلــى هــذا الحــال اشــتد ب
فخاف من اإلرتحال وعرف من نفسه أن عنده ثبـات الجنـان واعتقـد أنـه أوجـد األبطـال والفرسـان فقـال لكـان 

حمتــك مــا كــان: قــد وهبــت لــك دمــك ودم أصــحابي فخــذ مــن المــال مــا شــئت واذهــب إلــى حــال ســبيلك فقــد ر 
لحسن شبابك والحياة أولى بك، فقال له كان ما كان: ال عـدمت مـروءة الكـرام ولكـن اتـرك عنـك هـذا الكـالم 
وفز بنفسك وال تخشى المالم وال تطمع نفسك في رد الغنيمة واسلك لنجـاة نفسـك طريقـة مسـتقيمة فعنـد ذلـك 

لــك لــو عرفــت مــن أنــا مــا اشــتد بكهــرداش الغضــب وحصــل عنــده مــا يوجــب العطــب فقــال لكــان مــا كــان: وي
نطقــت بهــذا الكــالم فــي حومــة الزحــام فاســأل عنــي األســد البطــاش المعــروف بكهــرداش الــذي نهــب الملــوك 
الكبــار وقطــع الطريــق علــى جميــع الســفار وأخــذ أمــوال التجــار وهــذا الحصــان الــذي تحتــك طلبتــي وأريــد أن 

لجــواد كــان ســائرًا إلــى عمــي الملــك تعرفنــي كيــف وصــلت إليــه حتــى اســتوليت عليــه، فقــال: اعلــم أن هــذا ا
سلسان تحت عجوز كبيرة ولنا عندها ثـأر مـن جهـة جـدي الملـك عمـر النعمـان وعمـي الملـك شـركان، فقـال 
كهـــرداش: ويلـــك ومـــن أبـــوك ال أم لـــك فقـــال: اعلـــم أنـــي كـــان مـــا كـــان ابـــن الملـــك ضـــوء المكـــان بـــن عمـــر 

ليك الكمال والجمع بـين الفروسـية والجمـال، ثـم النعمان. فلما سمع كهرداش هذا الخطاب قال: ال يستنكر ع



قال له: توجه بأمان فإن أباك كان فضل وٕاحسان فقال له كان ما كان: أنا واهللا ما أوقرك يا مهان، فاغتـاظ 
البدوي ثم حمل كل منهما على صاحبه فشدت لهما الخيل أذانها ورفعت أذنابهـا ولـم يـزاال يصـطدمان حتـى 

د انشــقت، ثــم بعــد ذلــك تقــاتال ككبــاش النطــاح واختلفــت بينهمــا طعنــات الرمــاح ظــن كــل منهمــا أن الســماء قــ
فحاوله كهرداش بطعنة فزاغ عنها كان ما كان ثم كر عليه وطعنه في صدره فطلع السـنان يلمـع مـن ظهـره 

  وجمع الخيل واألسالب وصاح في العبيد: دونكم والسوق الشديد.
ال لـه: أحسـنت يـا فـارس الزمـان إنـي دعـوت لـك واسـتجاب فنزل عند ذلك صباح وجاء إلى كان ما كـان وقـ

ربــي دعــائي، ثــم إن صــباح قطــع رأس كهــرداش فضــحك كــان مــا كــان وقــال لــه: ويلــك يــا صــباح إنــي كنــت 
أظن أنك فارس الحرب والكفـاح فقـال: ال تنسـى عبـدك مـن هـذه الغنيمـة لعلـي أصـل بسـببها إلـى زواج بنـت 

ولكن كن محافظًا على الغنيمة والعبيد، ثم إن كان مـا كـان سـار عمي نجمة فقال له: ال بد لك من نصيب 
متوجهــًا إلــى الــديار ولــم يــزل ســائرًا بالليــل والنهــار حتــى أشــرف علــى مدينــة بغــداد وعلمــت بــه جميــع األجنــاد 
ورأوا مــا معــه مــن الغنيمــة واألمــوال ورأس كهــرداش علــى رمــح صــباح وعــرف التجــار رأس كهــرداش ففرحــوا 

اح اهللا الخلق منه ألنه كان قاطع الطريق وتعجبوا من قتله ودعوا لقاتلـه، وأتـى أهـل بغـداد إلـى وقالوا: لقد أر 
كـان مـا كــان بمـا جــرى مـن األخبــار فهابتـه جميــع الرجـال وخافتــه الفرسـان واألبطــال وسـاق مــا معـه إلــى أن 

اهم الخيـل أوصله تحت القصر وركز الـرمح الـذي عليـه رأس كهـرداش إلـى بـاب القصـر وهـب للنـاس وأعطـ
والجمــال فأحبــه أهــل بغــداد ومالــت إليــه القلــوب ثــم أقبــل علــى صــباح وأنزلــه فــي بعــض األمــاكن الفســاح ثــم 

  دخل على أمه وأخبرها بما جرى له في سفره.
وقد وصل إلـى الملـك خبـره فقـام مـن مجلسـه واختلـى بخواصـه وقـال لهـم: اعلمـوا أنـي أريـد البـوح لكـم بسـري 

لموا أن كان ما كـان هـو الـذي يكـون سـببًا النقالعنـا مـن هـذه األوطـان ألنـه قتـل وأبدي لكم مكنون أمري اع
كهرداش مع أن قبائل من األكراد واألتـراك وأمرنـا معـه يـل إلـى الهـالك وأكثـر خوفنـا مـن أقاربـه، وقـد علمـتم 
 بمــا فعــل الــوزير دنــدان فإنــه جحــد معروفــي بعــد اإلحســان وخــانني فــي األيمــان وبلغنــي أنــه جمــع عســاكر

  البلدان وقصد أن يسلطن كان ما كان ألن السلطنة كانت ألبيه وجده، وال شك أنه قاتلي ال محالة.
فلما سمع خوًا مملكته منه هذا الكالم قالوا له: أيها الملك إنه أقل من ذلك ولـوال أننـا علمنـا بأنـه تربيتـك لـم  

شــئت ابعــاده أبعــدناه، فلمــا ســمع كالمهــم يقبــل عليــه منــا أحــد واعلــم أننــا بــين يــديك إن شــئت قتلــه قتلنــاه وٕان 
قال: إن قتله هو الصواب ولكن البد من أخـذ الميثـاق فتحـالفوا علـى أنهـم ال بـد أن يقتلـوا كـان مـا كـان فـإذا 
أتــى الــوزير دنــدان وســمع بقتلــه تضــعف قوتــه عمــا هــو عــازم عليــه. فلمــا أعطــوه العهــد والميثــاق علــى ذلــك 

وقــد تفــرق عنــه الرؤســاء وامتنعــت العســاكر مــن الركــوب والنــزول حتــى أكــرمهم غايــة اإلكــرام ثــم دخــل بيتــه 
يبصروا ما يكون ألنهم رأوا غالب العسكر مع الـوزير دنـدان، ثـم إن الخبـر وصـل إلـى قضـى فكـان فحصـل 
عندها غم زائد وأرسلت إلى العجوز التي عادتها أن تأتيها من عند ابن عمها باألخبار فلما حضرت عندها 

ب إليه وتخبره بالخبر، فلما سمع ذلك قـال: بلغـي بنـت عمـي سـالمي وقـولي لهـا: إن األرض أمرتها أن تذه
 هللا عز وجل يورثها من يشاء من عباده، وما أحسن قول الشاعر: 



  يردده قهر ويضمن عنده الدركا  الملك هللا ومن يظفر بنيل منـي

 مشتركا من التراب لكان األمر  لو كان لي أو لغيري قدر أنملة

فرجعت العجوز إلى بنت عمه وأخبرتها بمـا قالـه وأعلمتهـا بـأن كـان مـا كـان أقـام فـي المدينـة، ثـم إن الملـك 
سلســان صــار ينتظــر خروجــه مــن بغــداد ليرســل وراءه مــن يقتلــه فــاتفق أنــه خــرج إلــى الصــيد والقــنص وخــرج 

ة حــالء العيــون صــارت صــباح معــه ألنــه كــان ال يفارقــه لــيًال وال نهــارًا فاصــطاد عشــر غــزالن وفــيهن غزالــ
فضـحك كـان مـا كـان وأطلـق  ؟تتلفت يمينـًا وشـماًال فأطلقهـا فقـال لـه صـباح: ألي شـيء أطلقـت هـذه الغزالـة

الباقي وقال: إن من المروءة إطالق الغزالن التي لها أوالد وما تتلفت تلك الغزالة إال ألن لهـا أوالد فأطلقتهـا 
أطلقنــي حتــى أروح إلــى أهلــي فضــحك وضــربه بعقــب الــرمح وأطلقــت البــاقي فــي كرامتهــا. فقــال لــه صــباح: 

علــى قلبــه فوقــع علــى األرض يتلــوى كاثعبــان، فبينمــا همــا كــذلك وٕاذا بغبــرة ســائرة وخيــل تــركض وبــان مــن 
تحتهــا فرســان شــجعان وســبب ذلــك أن الملــك سلســان أخبـــروه أن كــان مــا كــان خــرج إلــى الصــيد والقـــنص 

معـه عشـرين فراسـًا ودفـع لهـم المـال ثـم أمـرهم أن يقتلـوا كـان مـا كـان فأرسل أمير من الديلم يقال له جـامع و 
فلما قربوا منه حملوا عليه وحمل علـيهم فقـتلهم عـن آخـرهم وٕاذا بالملـك سلسـان ركـب وسـار ولحـق بالعسـكر 
فوجدهم مقتولين فتعجب ورجع وٕاذا بأهـاليهم قبضـوا عليـه وشـدوا وثاقـه، ثـم إن كـان مـا كـان توجـه بعـد ذلـك 

ان وتوجه معه صباح البدوي. فبينما هو سائر فـي صـريقه رأى شـابًا علـى بـاب داره فـألقى كـان مـا من المك
كــان عليــه الســالم فــرد الشــاب عليــه الســالم ثــم دخــل وخــرج ومعــه قصــعتان إحــداهما فيهــا لــبن والثانيــة ثريــد 

كــل مــن زادنــا والســمن فــي جوانبهــا يمــوج ووضــع القصــعتين قــدام كــان مــا كــان وقــال لــه: تفضــل علينــا باأل
فقــال لــه كــان مــا كــان: اعلــم أن الملــك  ؟فــامتنع كــان مــا كــان وقــال لــه الشــاب: مالــك أيهــا اإلنســان ال تأكــل

سلسـان غصــب ملكــي ظلمــًا وعــدوانًا ثـم إن ذلــك الملــك كــان ألبــي وجــدي مـن قبلــي فاســتولى عليــه قهــرًا بعــد 
  أشفي فؤادي من غريمي. موت أبي ولم يعتبرني لصغر سني فنذرت أنني ال آكل ألحد زاد حتى

فقال له الشاب: ابشر فقد وفى اهللا نذرك واعلم أنه مسجون في مكان وأظنه يموت قريبـًا، فقـال لـه كـان مـا  
فقال له: في تلك القبة العالية فنظر كان ما كـان إلـى قبـة عاليـة ورأى النـاس  ؟كان: في أي بيت هو معتقل

يتجــرع غصــن المنــون فقــام كــان مــا كــان ومشــى حتــى  فــي تلــك القبــة يــدخلون وعلــى سلســان يلطمــون وهــو
وصل إلى تلك القبة وعاين مـا فيهـا ثـم عـاد إلـى موضـعه وقعـد علـى األكـل وأكـل مـا تيسـر ووضـع مـا بقـي 
من اللحم في مـزودة ثـم جلـس مكانـه ولـم يـزل جالسـًا إلـى أن أظلـم الليـل ونـام الشـاب الـذي ضـيفه ثـم ذهـب 

لسان وكـان حولهـا كـالب يحرسـونها فوثـب عليـه كلـب مـن الكـالب فرمـى كان ما كان إلى القبة التي فيها س
له قطعة لحم من الذي في مزوده وما زال يرمي للكالب لحمًا حتى وصل إلى القبة وتوصـل إلـى أن صـار 

فقــال: أن كــان مــا كــان الــذي  ؟عنــد الملــك سلســان ووضــع يــده علــى رأســه، فقــال لــه بصــوت عــال: مــن أنــت
 ؟هللا في سوء تدبيرك أما يكفيك أخذ ملكي وملـك أبـي وجـدي حتـى تسـعى فـي قتلـيسعيت في قتله فأوقعك ا

فحلف له الملك سلسان األيمان الباطلة أنه لم يسع في قتلـه وأن هـذا الكـالم غيـر صـحيح فصـفح عنـه كـان 



ما كان وقال له: اتبعني فقال: ال أقـدر أن أخطـو خطـوة واحـدة لضـعف قـوتي، فقـال كـان مـا كـان: إذا كـان 
مر كذلك نأخذ لنا فرسين ونركب أنا وأنت ونطلب البر ثم فعل كما قـال وركـب هـو وسلسـان وسـارا حتـى األ

الصباح ثم صليا الصبح وسارا ولم يزاال كذلك حتـى وصـال إلـى بسـتان فجعـال يتحـدثان فيـه ثـم قـام كـان مـا 
اتفقوا على أنهم يرجعـا  قال سلسان: ال واهللا ثم ؟كان إلى سلسان وقال له: هل بقي في لقبك من أمر تكرهه

  إلى بغداد.
فقــال صــباح البــدوي أنــا أســبقكما ألبشــر النــاس فســبق يبشــر النســاء والرجــال فخرجــت إليــه النــاس بالــدفوف 
والمزامير وبرزت قضي فكان وهي مثل البدر بهي األنوار في دياجي اإلعتكار فقابلهـا كـان مـا كـان وحنـت 

ح ولــم يبــق ألهــل القصــر حــديث إال فــي كــان مــا كــان وشــهد لــه األرواح لــألرواح واشــتاقت األشــباح لألشــبا
الفرســان أنــه أشــجع أهــل الزمــان وقــالوا: ال يصــلح أن يكــون ســلطانًا علينــا إال كــان مــا كــان ويعــود إلــى ملــك 
جده كما كان وأما سلسان فإنه دخـل علـى نزهـة الزمـان فقالـت لـه: إنـي أرى النـاس لـيس لهـم حـديث إال فـي 

ه بأوصاف يعجز عنها اللسان. فقال لها: ليس الخبر كالعيـان، فـإني رأيتـه ولـم أر فيـه كان ما كان ويصفون
صفة من صفات الكمال وما كل ما يسمع يقال ولكن الناس يقلـد بعضـهم بعضـًا فـي مدحـه ومحبتـه وأجـرى 

لــه اهللا علــى ألســنة النــاس مدحــه حتــى مالــت إليــه قلــوب أهــل بغــداد والــوزير دنــدان الغــادر الخــوان قــد جمــع 
عساكر من سـائر البلـدان ومـن الـذي يكـون صـاحب األقطـار ويرضـى أي يكـون تحـت يـد حـاكم يتـيم مـا لـه 

قــال: عولــت علــى قتلــه ويرجــع الــوزير دنــدان خائبــًا فــي  ؟مقــدار فقالــت لــه نزهــة الزمــان: وعلــى مــاذا عولــت
در قبـيح باألجانـب قصده، ويدخل تحت أمـري وطـاعتي وال يبقـى لـه إال خـدمتي فقالـت لـه نزهـة الزمـان: الغـ

 فكيف باألقارب والصواب أن تزوجه ابنتك قضي فكان وتسمع ما قيل فيما مضى من الزمان: 

 وكنت أحق فمنه ولو تصاعـد  إذا رفع الزمان عليك شخصـاً 

 ينيلك إن دنوت وٕان تـبـاعـد  أنله حتـى رتـبـتـه تـجـده

 ـدتكن ممن عن الحسنى تقاع  وال تقـل الـذي تـدريه فـيه

 ولكن للعروس الدهر سـاعـد  فكم في الخدر أبهى من عروسه

فلما سمع سلسان هذا الكالم وفهم الشعر والنظام قام مغضبًا من عندها وقال: لوال أني أعرف أنك تمـزحين 
لعلــوت رأســك بالســيف وأخمــدت أنفاســك، فقالــت: حيــث غضــبت منــي فأنــا أمــزح معــك ثــم وثبــت إليــه وقبلــت 

لــه: الصــواب مــا تــراه وســوف أتــدبر أنــا وأنــت فــي حيلــة نقتلــه بهــا. فلمــا ســمع منهــا هــذا  رأســه ويديــه وقالــت
الكالم فرح وقال لها: عجلي بالحيلة وفرجي كربتي فلقد ضاق علي باب الحيل فقالت لـه: سـوف أتحيـل لـك 

فنــون  فقالــت لــه: بجاريتنــا التــي اســمها بــاكون فإنهــا بــالمكر ذات ؟علــى إتــالف مهجتــه فقــال لهــا: بــأي شــيء
وكانــت هــذه الجاريــة مــن أنحــس العجــائز وعــدم الخبــث فــي مــذهبها غيــر جــائز وكانــت ربــت كــان مــا كــان 

  وقضي فكان غير أن كان ما كان يميل إليها كثيرًا ومن فرط ميله كان ينام تحت رجليها.



ة بـاكون فلما سمع الملك سلسان من زوجته هذا الكالم قال: إن هذا الرأي هو الصواب، ثـم أحضـر الجاريـ 
وحدثها بما جرى وأمرها أن تسعى في قتله ووعدها بكل جميل، فقالت له: أمرك مطاع ولكن أريد يا مـوالي 
أن تعطينــي خنجــرًا قــد ســقي بمــاء الهــالك ألعجــل لــك بإتالفــه فقــال لهــا سلســان: مرحبــًا بــك ثــم أحضــر لهــا 

األشـعار وتحفـظ النـوادر واألخبـار خنجرًا يكاد أن يسبق القضـاء وكانـت هـذه الجاريـة قـد سـمعت الحكايـات و 
فأخـذت الخنجـر وخرجـت مـن الــديار مفكـرة فيمـا يكـون بــه الـدمار وأتـت إلـى كـان مــا كـان وهـو قاعـد ينتظــر 
وعــد الســيدة قضــي فكــان وكــان فــي تلــك الليلــة قــد تــذكر بنــت عمــه قضــي فكــان فالتهبــت مــن حبهــا فــي قلبــه 

  النيران.
لة عليه وهي تقـول: آن أوان الوصـال ومضـت أيـام اإلنفصـال فلمـا فبينما هو كذلك وٕاذا بالجارية باكون داخ

سمع ذلك قال لها: كيف حال قضي فكان فقالت له باكون: اعلم أنها مشتغلة بحبـك فعنـد ذلـك قـام كـان مـا 
كان إليها وخلع أثوابها عليها ووعدها بكل جميل فقالت له: اعلم أنني أنام عندك الليلـة وأحـدثك بمـا سـمعت 

وأســليك بحــديث كــل متــيم أمرضــه الغــرام، فقــال لــه كــان مــا كــان: حــدثيني بحــديث يفــرح بــه قلبــي  مــن الكــالم
ويزول به كربي فقالت له باكون: حبًا وكرامًة ثم جلست إلى جانبه وذلـك الخنجـر مـن داخـل أثوابهـا، فقالـت 

قـر وصـار ال له: اعلم أن أعذب ما سمعت أذني أن رجًال كان يعشق المالح وصرف عليهن ماله حتـى افت
يملك شيئًا فضاقت عليه الدنيا فصار يمشي في األسواق ويفـتش علـى شـيء يقتـات بـه بينمـا هـو مـاش وٕاذا 
بقطعــة مســمار شــكته فــي إصــبعه فســال دمــه فقعــد ومســح الــدم وعصــب إصــبعه ثــم قــال وهــو يصــرخ، حتــى 

علـى الفسـقية ومـا زال  جاز على الحمام ودخلها ثم قلع ثيابـه فلمـا صـار داخـل الحمـام وجـدها نظيفـة فجلـس
  ينزح الماء على رأسه إلى أن تعب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، ثــم خــرج إلــى الحــوض البــارد فلــم يجــد أحــدًا فــاختلى بنفســه وأطلــع قطعــة 

انقلــب علــى الرخــام وخيــل لــه الحشــيش أن مهتــارًا كبيــرًا يكبســه وعبــدين حشــيش وبلعهــا فســاحت فــي مخــه ف
واقفان على رأسه واحد معه الطاسة واآلخـر معـه آلـة الحمـام ومـا يحتـاج إليـه الـبالن فلمـا رأى ذلـك قـال فـي 
نفسـه: كـأن هـؤالء غلطـوا فـي أو مـن طائفتنـا الحشاشـين، ثـم إنـه مـد رجليـه فتخيـل لـه أن الـبالن قـال لـه: يــا 

دي قد أزف الوقـت علـى طلوعـك، واليـوم نوبتـك فضـحك وقـال فـي نفسـه: مـا شـاء اهللا يـا حشـيش ثـم قعـد سي
وهـــو ســـاكت، فقـــام الـــبالن وأخـــذ بيـــده وأدار علـــى وســـطه مئـــزرًا مـــن الحريـــر األســـود ومشـــى وراءه العبـــدان 

ة مـن سـائر الفواكـه بالطاسات والحـوائج ولـم يـزاال بـه حتـى أدخـاله الخلـوة، وأطلقـا فيهـا البخـور فوجـدها مآلنـ
والمشموم، وشقا له بطيخة وأجلساه على كرسي من اآلبنوس ووقف البالن يغسله والعبدان يصبان الماء ثـم 

  دلكوا دلكًا جيدًا وقالوا له: يا موالنا الصاحب نعيم دائم، ثم خرجوا وردوا عليه الباب.
عليـه واسـتمر سـاعة يضـحك،  فلما خيل له ذلك قام ورفع المئزر مـن وسـطه وصـار يضـحك إلـى أن غشـي

ثم قال في نفسه: ما لهم يخاطبونني خطاب الوزير ويقولـون: يـا موالنـا الصـاحب فلعـل األمـر التـبس علـيهم 



فــي هــذه الســاعة بعــد ذلــك يعرفــونني ويقولــون هــذا زلــيط ويشــبعون صــكًا فــي رقبتــي، ثــم إنــه اســتحمى وفــتح 
ال عليـه فـالمملوك معـه بقجـة ففتحهـا وأخـرج منهـا ثـالث الباب، فتخيل له أن مملوكًا صغيرًا وطواشيًا قـد دخـ

فــوط مــن الحريــر فرمــى األولــى علــى رأســه واألخــرى علــى أكتافــه وحزمــه بالثالثــة، وقــدم لــه الطواشــي قبقابــًا 
فلبسه وأقبلت عليه مماليكه وطواشيه وصاروا يسـتندونه وكـل ذلـك حصـل وهـو يضـحك إلـى أن خـرج وطلـع 

ال يصـــلح إال للملـــوك وتبـــادرت إليـــه الغلمـــان وأجلســـوه علـــى المرتبـــة وصـــاروا  الليـــوان فوجـــد فرشـــًا عظيمـــًا،
  يكبسونه، حتى غلب عليه النوم.

فلمــا نــام رأى فــي حضــنه صــبية فباســها ووضــعها بــين فخذيــه وجلــس منهــا مجلــس الرجــل مــن المــرأة وقــبض 
لظهــر وأنــت نــائم ففــتح ذكــره بيــده وســحبها وعصــرها تحــت عنــده وٕاذا بواحــد يقــول: إنتنبــه يــا زلــيط قــد جــاء ا

عينيــه فوجــد نفســه علــى الحــوض البــارد وحــول هجماعــة يضــحكون عليــه وعضــوه قــائم والفوطــة انحلــت مــن 
وسطه وتبين له كل هذا أضغاث أحالم أو تخيالت حشيش فاغتم ونظر إلى الذي نبهه وقال: كنـت اصـبر 

وصــكوه حتــى احمــر قفــاه وهــو حتــى أحطــه فقــال لــه النــاس: أمــا تســتحي يــا حشــاش وأنــت نــائم وذكــرك قــائم 
  جيعان وقد ذاق طعم السعادة في المنام.

فلما سمع كان ما كان من الجاريـة هـذا الكـالم ضـحك حتـى اسـتلقى علـى قفـاه وقـال لبـاكون: يـا دادتـي إن  
فقالـت، ثـم إن الجاريـة بـاكون لـم  ؟هذا حـديث عجيـب فـإني مـا سـمعت مثـل هـذه الحكايـة فهـل عنـدك غيرهـا

ا كان بمخاوف حكايات ونوادر مضحكات حتى غلبـه النـوم ولـم تـزل تلـك الجاريـة جالسـة تزل تحدث كان م
عند رأسـه حتـى مضـى غالـب الليـل فقالـت فـي نفسـها: هـذا وقـت تجـوز الفرصـة ثـم نهضـت وسـلت الخنجـر 
ووثبـــت علـــى كـــان مـــا كـــان وأرادت ذبحـــه وٕاذ بـــأم كـــان مـــا كـــان دلـــت عليهمـــا فلمـــا رأتهـــا بـــاكون قامـــت لهـــا 

ها، ثم لحقها الخوف فصارت تنتفض كأنها الحمى فلما رأتها أم كـان مـا كـان تعجبـت ونبهـت ولـدها واستقبلت
  من النوم.

فلما استيقظ وجد أمه جالسة فوق رأسه وكـان السـبب فـي حياتـه مجيئهـا وسـبب مجـيء أمـه أن قضـي فكـان 
تقتلــه العــاهرة بــاكون  ســمعت الحــديث واإلتفــاق علــى قتلــه فقالــت ألمــه: يــا زوجــة العــم الحقــي ولــدك قبــل أن

وأخبرتهــا بمــا جــرى مــن أولــه إلــى آخــره فخرجــت وهــي ال تعقــل شــيئًا حتــى دخلــت فــي الســاعة التــي نــام فيهــا 
وهمت باكون عليـه تريـد ذبحـه فلمـا اسـتيقظ قـال ألمـه: لقـد جئـت يـا فـي وقـت طيـب ودادتـي بـاكون حاضـرة 

عليــك هــل تعــرفين حكايــة أحســن مــن هــذه  عنــدي فــي تلــك الليلــة، ثــم التفــت إلــى بــاكون وقــال لهــا: بحيــاتي
فقالــت لــه: وأيــن مــا حــدثتك بــه ســابقًا ممــا أحــدثك بــه اآلن فإنــه أعــذب وأغــرب  ؟الحكايــة التــي جــدلتيني بهــا

ولكــن أحكيــه لــك فــي غيــر هــذا الوقــت ثــم قامــت بــاكون وهــي ال تصــدق بالنجــاة فقالــه لهــا ك مــع الســالمة، 
  فذهبت إلى حالها.ولمحت بمكرها أن أمها عندها خبر بما حصل 

 ؟فعنـد ذلــك قالــت لـه والدتــه: يــا ولـدي هــذه ليلــة مباركـة حيــث نجــاك اهللا مـن الملعونــة فقــال لهـا: وكيــف ذلــك
فأخبرته باألمر من أوله إلى آخره فقال لها: يا والدتي الحي ما له قاتل وٕان قتل ال يموت ولكن األحـوط لنـا 

  أن نرحل عن هؤالء األعداء واهللا يفعل ما يريد.



فلما أصبح الصباح خرج كان ما كان من المدينة واجتمـع بـالوزير دنـدان، وبعـد خروجـه حصـلت أمـور بـين 
الملــك سلســان ونزهــة الزمــان أوجبــت خــروج نزهــة الزمــان أيضــًا مــن المدينــة فاجتمعــت بهــم واجتمــع علــيهم 

رأيهـم علـى غـزو ملـك  جميع أرباب دولة الملك سلسـان الـذين يميلـون إلـيهم فجلسـوا يـدبرون الحيلـة، فـاجتمع
الروم وأخذ الثـأر فلمـا توجهـوا إلـى غـزو ملـك الـروم وقعـوا فـي أسـر الملـك رومـزان بعـد أمـور يطـول شـرحها 

  كما يظهر من السياق.
فلمــا أصــبح الصــباح أمــر الملــك رومــزان أن يحضــر كــان مــا كــان والــوزير دنــدان وجماعتهمــا فحضــروا بــين 

ائــــد فــــأكلوا وشــــربوا واطمــــأنوا بعــــد أن أيقنــــوا بــــالموت لمــــا أمــــر يديــــه وأجلســــهم بجانبــــه وأمــــر بإحضــــار المو 
بإحضــارهم، وقــالوا لبعضــهم: إنــه مــا أرســل إلينــا إال ألنــه يريــد قتلنــا. وبعــد أن اطمــأنوا قــال لهــم: إنــي رأيــت 
منامًا قصصته على الرهبان فقالوا: ما يفسره لك إال الوزير دندان فقال الوزير دندان: خير ما رأيـت يـا ملـك 

زمان فقال له: أيها الوزير رأيت إني في حفرة على ضفة بئر أسود وكان قومًا يعذبونني فأردت القيام فلمـا ال
نهضت وقفت على أقدامي وما قدرت علـى الخـروج مـن تلـك الحفـرة، ثـم التفـت فيهـا فرأيـت فيهـا منطقـة مـن 

بهما فـإذا همـا قـد صـارتا ذهب فمددت يدي آلخذها فلما رفعتها من األرض رأيتها منطقتين فشددت وسطي 
منطقة وحدة وهذا أيها الوزير منامي والذي رأيته في لذيذ أحالمي فقال له الـوزير دنـدان: اعلـم يـا موالنـا أن 
رؤياك تدل على أن لك أخًا أو ابن أخ أو ابن عم أو أحد يكون من أهلك من دمـك ولحمـك وعـل كـل حـال 

إلـى كــان مـا كــان ونزهـة الزمــان وقضـي فكــان والــوزير هـو مــن العصـب. فلمــا سـمع الملــك هـذا الكــالم نظــر 
دنــدان ومــن معهــم مــن األســاري وقــال فــي نفســه: إذا رميــت رقــاب هــؤالء انقطعــت قلــوب عســكرهم بهــالك 
أصحابهم ورجعت إلى بالدي عن قريب لئال يخرج الملك من يدي ولما صمم علـى ذلـك اسـتدعى بالسـياف 

وساعته وٕاذا بدايـة الملـك قـد أقبلـت فـي تلـك السـاعة فقالـت لـه: وأمره أن يضرب رقبة كان ما كان من وقته 
فقــال لهــا: عولـت علــى قتــل هــؤالء األســاري الــذين فــي قبضــتي، وبعــد  ؟أيهـا الملــك الســعيد علــى مــاذا عولــت

ذلــك أرمــي رؤوســهم إلــى أصــحابهم، ثــم أحمــل أنــا وأصــحابي علــيهم حملــة واحــدة فنقتــل الــذي نقتلــه ونهــزم 
عـــة اإلنفصـــال وأرجـــع إلـــى بـــالدي عـــن قريـــب قبـــل أن يحـــدث بعـــد األمـــور أمـــور فـــي البـــاقي وتكـــون هـــذه وق

مملكتي، فعندما سمعت منه دايته هذا الكالم أقبلـت عليـه وقالـت لـه بلسـان اإلفـرنج: كيـف يطيـب عليـك أن 
  تقتل ابن أخيك وأختك وابنة أختك.

: يا ملعونة ألم تعلمي أن أمي قد قتلـت فلما سمع الملك من دايته هذا الكالم اغتاظ غيظًا شديدًا، وقال لها 
وأن أبــي قــد مــات مســمومًا وأعطيتينــي خــرزة وقلــت لــي إن هــذه الخــرزة كانــت ألبيــك فلــم ال تصــدقيني فــي 

فقالت لـه: كـل مـا أخبرتـك بـه صـدق، ولكـن شـأني وشـأنك عجيـب وأمـري وأمـرك غريـب فـأنني أنـا  ؟الحديث
جمـــال وشـــجاعتها تضـــرب بهـــا األمثـــال واشـــتهرت اســـمي مرجانـــة واســـم أمـــك ابريـــزة وكانـــت ذات حســـن و 

بالشجاعة بين األبطال وأما أبوك فإنه الملك عمر النعمان صـاحب بغـداد وخراسـان مـن غيـر شـك وال ريـب 
وال زحم بالغيب وكان قد أرسل ولده شركان إلـى بعـض غزواتـه صـحبة هـذا الـوزير دنـدان وكـان مـنهم الـذي 

الجيوش وانفرد وحده عن عسكر ه فوقع عند أمك الملكة ابريـزة  كان، وكان أخوك الملك شركان تقدم على



فــي قصــرها ونزلنــا وٕاياهــا فــي خلــوة للصــراع فصــادفنا ونحــن فــي تلــك الحالــة فتصــارع مــع أمــك فغلبتــه لبــاهر 
حسنها وشجاعتها ثم استضافته أمك مدة خمسة أيام في قصرها فبلغ أباها ذلـك الخبـر مـن العجـوز شـواهي 

واهي وكانت أمك قد أسلمت على يد شركان أخيك فأخذها وتوجه بها إلى مدينـة بغـداد سـرًا الملقبة بذات الد
وكنت أنا وريحانة وعشرون جارية معها وكنا قـد أسـلمنا كلنـا علـى يـد الملـك شـركان، فلمـا دخلنـا علـى أبيـك 

ى بهـا فحملـت بـك الملك عمر النعمان ورأى أمك الملكة ابريزة وقع في قلبه محبتهـا فـدخل عليهـا ليلـة واختلـ
وكان مع أمك ثالث خرزات فاعطتها ألبيك فأعطى خرزة البنته نزهة الزمان، وأعطى الثانية ألخيـك ضـوء 
المكـــان وأعطـــى الثالثـــة ألخيـــك الملـــك شـــركان فأخذتـــه منـــه الملكـــة ابريـــزة وحفظتهـــا لـــك فلمـــا قربـــت والدتهـــا 

يقــال لــه الغضــبان وأخبرتــه بــالخبر ســرًا  اشــتاقت أمــك إلــى أهلهــا واطلعتنــي علــى ســرها فاجتمعــت بعبــد أســود
ورغبتــه فــي أن يســافر معنــا فأخــذنا العبــد وطلــع بنــا مــن المدينــة وهــرب بنــا وكانــت أمــك قربــت والدتهــا. فلمــا 
دخلنا على أوائل بالدنا في مكان منقطع أخذ أمك الطلق بوالدتها، فحدث العبد نفسه بالخنا فـأتى أمـك فلمـا 

ة فصـــرخت عليـــه صـــرخة عظيمـــة وانزعجـــت منـــه فمـــن عظـــم انزعاجهـــا، قـــرب منهـــا راودهـــا علـــى الفاحشـــ
وضعتك حاًال وكان في تلك الساعة قد طلع علينا في البر من ناحية بالدنـا غبـار قـد عـال وطـار حتـى سـد 
األقطــار فخشــي العبــد علــى نفســه مــن الهــالك فضــرب الملكــة ابريــزة بســيفها فقتلهــا مــن شــدة غيظــه وركــب 

يله وبعــدما راح العبــد انكشــف الغبــار عــن جــدك الملــك حــردوب ملــك الــروم فــرأى جــواده وتوجــه إلــى حــال ســب
أمك ابنته وهي في ذلك المكان قتيلة على األرض جديلة فصعب ذلك عليه، وكبر لديـه وسـألني عـن سـبب 
قتلها وعن سبب خروجها خفية عن بالد أبيها فحكيـت لـه جميـع ذلـك مـن األول إلـى اآلخـر وهـذا هـو سـبب 

ن أهل الروم وبين أهل بغداد. فعند ذلك احتملنا أمك وهي قتيلة ودفناها فـي قصـرها وقـد احتملتـك العداوة بي
أنا وربيتك وعلقت لك الخرزة التي كانت مع أمك الملكة ابريزة، ولما كبـرت وبلغـت مبلـغ الرجـال لـم يمكننـي 

جدك بالكتمان وال قـدرة لـي  أن أخبرك بحقيقة األمر ألنني لو أخبرتك بذلك لثارت بينكم الحروب وقد أمرني
علـى مخالفـة أمــر جـدك حـردوب ملــك الـروم فهـذا ســبب كتمـان الخبـر عنــك وعـدم إعالمـك بــأن أبـاك الملــك 

  عمر النعمان.
فلما استقللت بالمملكـة أخبرتـك ومـا أمكننـي أن أعلمـك إال فـي هـذا الوقـت يـا ملـك الزمـان وقـد كشـفت السـر 

برأيــك أخبــر، وكــان األســاري قــد ســمعوا مــن الجاريــة مرجانــة دايــة والبرهــان وهــذا مــا عنــدي مــن الخبــر وأنــت 
الملك هذا الملك جميعه فصاحت نزهة الزمان من وقتها وساعتها صيحة عظيمة وقالت هذا الملـك رومـزان 
أخي من أبي عمر النعمان وأمه الملكة ابريزة بنت الملـك حـردوب ملـك الـروم وأنـا أعـرف هـذه الجاريـة حـق 

  المعرفة.
مع الملــك رومـزان هـذا الكــالم أخذتـه الحـدة وصــار متحيـرًا فـي أمــره وأحضـر مـن وقتــه وسـاعته نزهــة فلمـا سـ

الزمان بين يديه، فلما رآها حن الـدم للـدم واسـتخبرها عـن قصـته فحكـت لـه فوافـق كالمهـا كـالم دايتـه فصـح 
ساعة وحل كتاف أختـه عند الملك أنه من غير شك وال ارتياب وأن أباه الملك عمر النعمان فقام من تلك ال

نزهة الزمان فتقدمت إليه وقبلت يديه ودمعت عيناها فبكى الملك لبكائها وأخـذه حنـو األخـوة ومـال قلبـه إلـى 



ابن أخيه السلطان كان ما كان وقـام ناهضـًا علـى قدميـه وأخـذ السـيف مـن السـياف فـأيقن األسـارى بـالهالك 
اقهم وقـال لدايتـه مرجانـة: اشـرحي حـديثك الـذي شـرحتيه لما رأوا منه ذلك فأمر بإحضارهم بين يديه وفك وثـ

  إلى هؤالء الجماعة.
فقالــت دايتــه مرجانــة: اعلــم أيهــا الملــك أن هــذا الشــيخ هــو الــوزير دنــدان وهــو لــي أكبــر شــاهد ألنــه يعــرف  

حقيقة األمر، ثم إنها أقبلت عليهم مـن وقتهـا وسـاعتها وعلـى مـن حضـرهم مـن ملـوك الـروم وملـوك اإلفـرنج 
ثتهم بــذلك الحــديث والملكــة نزهــة الزمــان والــوزير دنــدان ومــن معهــا مــن األســارى يصــدقونها علــى ذلــك، وحــد

وفي آخر الحديث الحت من الجارية مرجانة التفاتة فرأت الخرزة الثالثـة بعينهـا رفيقـة الخـرزتين اللتـين كانتـا 
مـة دوى لهـا الفضـاء وقالـت مع الملكة ابريزة في رقبـة السـلطان كـان مـا كـان فعرفتهـا فصـاحت صـيحة عظي

للملــك: يــا ولــدي اعلــم أنــه قــد زاد فــي ذلــك صــدق يقينــي ألن هــذه الخــرزة التــي فــي رقبــة هــذا األســير نظيــر 
الخــرزة التــي وضــعتها فــي عنقــك وهــذا األســير هــو ابــن أخيــك وهــو كــان مــا كــان، ثــم إن الجاريــة التفــت إلــى 

ن فنزعهـا مـن عنقـه وناولهـا لتلـك الجاريـة دايـة الملـك كان ما كان وقالت له: أرني هذه الخرزة يـا ملـك الزمـا
رومزان فاخذتها منه ثم سـألت نزهـة الزمـان عـن الخـرزة الثالثـة فأعطتهـا لهـا. فلمـا صـارت الخرزتـان فـي يـد 
الجاريــة ناولتهمــا للملــك رومــزان فظهــر لــه الحــق والبرهــان وتحقــق أنــه عــم الســلطان كــان مــا كــان وأن أبــاه 

فقــام مــن وقتــه وســاعته إلــى الــوزير دنــدان وعانقــه ثــم عــانق الملــك كــان مــا كــان وعــال الملــك عمــر النعمــان، 
الصــياح بكثــرة األفــراح، وفــي تلــك الســاعة انتشــرت البشــائر ودقــت الكاســات والطبــول وزمــرت الزمــور وزادت 

قـل األفراح وسـمع عسـاكر العـراق والشـام ضـجيج الـروم بـاألفراح فركبـوا عـن آخـرهم وركـب الملـك الزبلكـان و 
وأمــا عســاكر العــراق  ؟فــي نفســه: يــا تــرى مــا ســبب هــذا الصــياح والســرور الــذي فــي عســكر اإلفــرنج والــروم

  فإنهم قد أقبلوا وعلى القتال عولوا وصاروا في الميدان ومقام الحرب والطعان.
فالتفــت الملــك رومــزان فــرأى العســاكر مقبلــين للحــرب متهيئــين فســأل عــن ســبب ذلــك فــأخبروه بــالخبر فــأمر 

ضــي فكــان ابنــة أخيــه شــركان أن تســير مــن وقتهــا وســاعتها إلــى عســكر الشــام والعــراق وتعلمهــم بحصــول ق
االتفــاق وأن الملــك رومــزان ظهــر أنــه عــم الســلطان كــان مــا كــان فســارت قضــي فكــان بنفســها ونفــت عنهــا 

ملـك رومـزان الشرور واألحزان حتى ولت الملك الزبلكان وسلمت عليه وأعلمتـه بمـا جـرى مـن االتفـاق وأن ال
ظهـــر أنـــه عمهـــا وعـــم كـــان مـــا كـــان وحـــين أقبلـــت عليـــه وجدتـــه بـــاكي العـــين خائفـــًا علـــى األمـــراء واألعيـــان 
فشــرحت لــه القصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا فــزادت أفــراحهم وزالــت أتــراحهم وركــب الملــك الزبلكــان هــو وجميــع 

دق الملـك رومـزان، فلمـا دخلـوا األكابر واألعيان وسارت قدامهم الملكة قضـي فكـان حتـى أوصـلتهم إلـى سـرا
عليــه وجــدوه جالســًا مــع ابــن أخيــه الســلطان كــان مــا كــان وقــد استشــاره هــو والــوزير دنــدان فــي أمــر الملــك 
الزبلكان فاتفقوا على أنهـم يسـلمون إليـه مدينـة دمشـق الشـام ويتركونـه ملكـًا عليهـا كمـا كـان مثـل العـادة وهـم 

ن عامًال على دمشق الشام، ثم أمـروه بالتوجـه إليهـا فتوجـه بعسـاكره يدخلون إلى العراق فجعلوا الملك الزبلكا
إليها ومشوا معه ساعة ألجل الوداع واجتمع العسكران مع بعضهم، ثـم إن الملـوك قـالوا لبعضـهم: مـا بقيـت 



ــا تســتريح وال يشــفي غيظنــا إال بأخــذ الثــأر وكشــف العــار باإلنتقــام مــن العجــوز شــواهي الملقبــة بــذات  قلوبن
  ي.الدواه

فعنــد ذلــك ســار الملــك رومــزان مــع خواصــه وأربــاب دولتــه وفــرح الســلطان كــان مــا كــان بعمــه الملــك رومــزان 
ودعــا للجاريــة مرجانــة حيــث عــرفتهم ببعضــهم ثــم ســاروا ولــم يزالــوا ســائرين حتــى وصــلوا إلــى أرضــهم فســمع 

ان جلـس وأجلـس ابـن الحاجـب الكبيـر سلسـان فطلـع وقبـل يـد الملـك رومـزان فخلـع عليـه، ثـم إن الملـك رومـز 
أخيه السلطان كان ما كان إلى جانبه، فقال كان ما كان لعمـه الملـك رومـزان: يـا عـم مـا يصـلح هـذا الملـك 
إال لك، فقال له: معاذ اهللا أن أعارضك في ملكك فعند ذلك أشار إليهما الوزير دندان أن يكون االثنـان فـي 

  الملك سواء وكل واحد يحكم يومًا فارتضيا بذلك.
  درك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأ
 

  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد المئة 
قالــت بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنهمــا اتفقــا علــى أن كــل واحــد يحكــم يومــًا واحــدًا، ثــم أولمــوا الــوالئم وذبحــوا  

ان مـا كـان يقطـع ليلـه مـع الذبائح وزادت بهم األفراح وأقاموا على ذلك مدة من الزمان كل ذلك والسـلطان كـ
بنت عمه قضي فكان، وبعد تلك المدة بينما وهم قاعدون فرحون بهذا األمـر وانصـالح الشـأن إذ ظهـر لهـم 
غبــار قــد عــال وطــار حتــى ســد األقطــار وقــد أتــى إلــيهم مــن التجــار صــارخ يســتغيث وهــو يصــيح ويقــول: يــا 

فأقبــل عليــه الملــك  ؟ي بــالد العــدل واألمــانملــوك الزمــان كيــف أســلم فــي بــالد الكفــار وأنهــب فــي بالدكــم وهــ
رومــزان وســأله عــن حالــه فقــال لــه: أنــا تــاجر مــن التجــار ولــي غائــب عــن األوطــان مــدة مديــدة مــن الزمــان 
واســتغرقت فــي الــبالد نحــو عشــرين ســنة مــن األعــوام وأن معــي كتابــًا مــن مدينــة دمشــق كــان قــد كتبــه إلــي 

له جارية، فلما قربت من تلـك الـبالد وكـان معـي مائـة حمـل  المرحوم الملك شركان وسبب ذلك أنني أهديت
مــن تحــف الهنــد وأتيــت بهــا إلــى بغــداد التــي هــي حــرمكم ومحــل أمــنكم وعــدلكم خرجــت علينــا عربــان ومعهــم 
أكراد مجتمعة من جميع البالد فقتلوا رجالي ونهبوا أمـوالي وهـذا شـرح حـالي، ثـم إن التـاجر بكـى بـين الملـك 

ى فرحمــه الملــك ورق إليــه وكــذلك رحمــه ابــن أخيــه الملــك كــان مــا كــان وحلفــوا أنهــم رومــزان وحوقــل واشــتك
يخرجون إليه فخرجوا إليه في مائة فارس كل فارس يعد بين الرجال بألوف وذلك التاجر سار أمـامهم يـدلهم 

نهـار على الطريـق، ولـم يزالـوا سـائرين ذلـك النهـار وطـول الليـل إلـى السـحر حتـى أشـرفوا علـى واد غزيـر األ
كثير األشجار فوجد القوم قد تفرقوا في ذلـك وقسـموا بيـنهم أحمـال ذلـك التـاجر وبقـي الـبعض فـأطبق علـيهم 
المائة فارس وأحاطوا بهم من كل مكان وصاح عليهم الملك رومزان وابن أخيه كان ما كان، فما كـان غيـر 

بـان فلمـا أسـروهم أخـذوا مـا معهـم ساعة حتى أسروا الجميع وكانوا ثالثمائة فارس مجتمعين مـن أوبـاش العر 
من مال التاجر وشدوا وثاقهم وطلعوا بهـم إلـى مدينـة بغـداد، فعنـد ذلـك جلـس الملـك رومـزان هـو وابـن أخيـه 
الملك كان ما كان على تخت واحد مع بعضهما ثم عرضوا الجميـع بـين أيـديهما وسـأالهم عـن حـالهم وعـن 

وهـم الـذين جمعونـا مـن سـائر النـواحي واألقطـار فقـاال لهـم: كبارهم فقالوا: ما لنا كبـار سـوى ثالثـة أشـخاص 



ميزونــا بأعيــانهم فميــزوهم لهمــا فــأمر بــالقبض علــيهم وٕاطــالق بقيــة أصــحابهم بعــد أخــذ جميــع مــا معهــم مــن 
األموال وتسليمه للتاجر، فتفقد التاجر قماشه وماله فوجده قد هلك ربعه فوعدوه أنهم يعوضـون لـه جميـع مـا 

لك أخرج التاجر كتابين أحدهما بخط شركان واآلخـر بخـط نزهـة الزمـان وقـد كـان التـاجر ضاع منه، فعند ذ
اشترى نزهة الزمان من البدوي وهي بكر وقدمها ألخيها شـركان وجـرى بينهمـا مـا جـرى، ثـم سـمع أن الملـك 
كــان مــا كــان وقــف علــى الكتــابين وعــرف خــط عمــه شــركان وســمع حكايــة عمتــه نزهــة الزمــان فــدخل بــذلك 

تاب الثاني الذي كانت كتبته للتاجر الذي ضاع منه المال وأخبرها كان ما كان بقصـة التـاجر مـن أولهـا الك
إلــى آخرهــا فعرفتــه نزهــو الزمــان وعرفــت خطهــا. وأخرجــت للتــاجر الضــيافات وأوصــت عليــه أخاهــا الملــك 

وأرسـلت إليـه نزهـة رومزان وابن أخيهـا الملـك كـان مـا كـان فـأمر لـه بـأموال وعبيـد وغلمـان مـن أجـل خدمتـه 
  الزمان مائة ألف درهم من المال وخمسين حمًال من البضائع وقد أتحفته بهدايا وأرسلت إليه تطلبه.

فلمــا حضــر طلعــت وســلمت عليــه وأعلمتــه أنهــا بنــت الملــك عمــر النعمــان وأن أخاهــا الملــك رومــزان وابــن  
بســالمتها واجتماعهــا بأخيهــا وابــن أخيهــا  أخيهــا الملــك كــان مــا كــان ففــرح التــاجر بــذلك فرحــًا شــديدًا وهنأهــا

وقبل يديها وشـكرها علـى فعلهـا وقـال لهـا: واهللا مـا ضـاع الجميـل معـك، ثـم دخلـت إلـى خـدرها وأقـام التـاجر 
عندهم ثالثة أيام، ثم ودعهم ورحل إلى الشام وبعد ذلك أحضر الملوك الثالثة أشخًا اللصـوص الـذين كـانوا 

حالهم فتقدم واحد مـنهم وقـال: اعلمـوا أنـي رجـل بـدوي أقـف فـي الطريـق  رؤساء قطاع الطريق وسألوهم عن
ألخطف الصغار والبنات البكار وأبـيعهم للتجـار ودمـت علـى ذلـك مـدة مـن الزمـان إلـى هـذه األيـام وأغرانـي 
الشــيطان فاتفقــت مــع هــذين الشــقيين علــى جمــع األوبــاش مــن األغــراب والبلــدان ألجــل نهــب األمــوال وقطــع 

، فقلــوا لــه: احــك لنــا علــى أعجــب مــا رأيــت فــي خطفــك الصــغار والبنــات، فقــال لهــم: أعجــب طريــق التجــار
ماجرى لي يا ملوك الزمان أنني من مدة اثنتين وعشرين سـنة خطفـت بنتـًا مـن بيـت المقـدس، ذات يـوم مـن 
ة األيام وكانت تلك البنت ذات حسـن وجمـال غيـر أنهـا كانـت خدامـة وعليهـا أثـواب خلقـة وعلـى رأسـها قطعـ

عباءة فرأيتها قد خرجت من الخان فخطفتها بحيلة في تلك السـاعة، وحملتهـا علـى جمـل وسـقت بهـا، وكـان 
أملي في أنني أذهب بها إلى أهلي في لبرية وأجعلها عنـدي ترعـى الجمـال وتجمـع البعـر مـن الـوادي فبكـت 

ها معي تـاجر فتحيـر عقلـه لمـا بكاًء شديدًا فدنوت منها وضربتها ضربًا وجيعًا وأخذتها إلى مدينة دمشق فرآ
رآهــا وأعجبتــه فصــاحتها وأراد اشــتراءها منــي ولــم يــزل يزيــدني فــي ثمنهــا حتــى بعتهــا لــه بمائــة ألــف درهــم، 
فعنــدما طلبتهــا لــه رأيــت منهــا فصــاحة عظيمــة وبلغنــي أن التــاجر كســاها كســوة مليحــة وقــدمها إلــى صــاحب 

يـا ملـوك الزمـان أعجـب مـا جـرى، ولعمـري إن ذلـك  دمشق فأعطاه قـدر المبلـغ الـذي دفعـه إلـي مـرتين وهـذا
  الثمن قليل في تلك البنت.

فلمــا ســمع الملــوك هــذه الحكايــة ولمــا ســمعت نزهــة الزمــان مــن البــدوي مــا حكــاه صــار الضــياء فــي وجههــا 
ظالمــًا وصــاحت وقالــت ألخيهــا رومــزان: إن هــذا البــدوي الــذي خطفنــي مــن بيــت المقــدس بعينــه مــن غيــر 

الزمان حكت لهم جميع ما جرى لها معـه فـي غربتهـا مـن الشـدائد والضـرب والجـوع والـذل  شك، ثم إن نزهة
والهوان، ثم قالت لهم: اآلن حل لي قتله، ثـم جـذبت السـيف وقامـت إلـى البـدوي لقتلـه وٕاذا هـو صـاح وقـال: 



كـان مـا يا ملـوك الزمـان ال تـدعوها تقتلنـي حتـى احكـي لكـم مـا جـرى لـي مـن العجائـب فقـال لهـا ابـن أخيهـا 
كان: يا عمتي دعيه يحكي لنا حكاية وبعد ذلك افعلي ما تريدين، فرجعت عنه فقال لـه الملـوك: اآلن احـك 

  لنا حكاية.
فقال: يا ملوك الزمان إن حكيت لكم حكاية عجيبة تعفوا عني قالوا: نعم، فابتـدأ البـدوي يحـدثهم بأعجـب مـا 

أرقـًا شـديدًا ومـا صـدقت أن الصـباح طلعـت حتـى قمـت وقع له وقال: اعلموا أني مـن مـدة يسـيرة أرقـت ليلـة 
من وقتي وساعتي وتقلدت بسيفي وركبـت جـوادي واعتقلـت رمحـي وخرجـت أريـد الصـيد والقـنص، فـواجهني 
جماعــة فــي الطريــق فســألوني عــن قصــدي فــأخبرتهم بــه فقــالوا: ونحــن رفقــاؤك فنزلنــا كلنــا مــع بعضــنا فبينمــا 

قصــدناها ففــرت مــن بــين أيــدينا وهــي فاتحــة أجنحتهــا ولــم تــزل شــاردة نحــن ســائرون وٕاذا بنعامــة ظهــرت لنــا ف
ــا فــي بريــة ال نبــات فيهــا وال مــاء وال نســمع فيهــا غيــر صــفير الحيــات  ونحــن خلفهــا إلــى الظهــر حتــى رمتن
وزعيق الجان وصريخ الغـيالن. فلمـا وصـلنا إلـى ذلـك المكـان غابـت عنـا فلـم نـدر أفـي سـماء طـارت أم فـي 

رؤوس الخيل وأردنا الرواح، ثم رأيت أن الرجـوع فـي هـذا الوقـت الشـديد الحـر ال خيـر  األرض غارت فرددنا
  فيه وال إصالح وقد اشتد علينا الحر وعطشنا عطشًا شديدًا ووقفت خيولنا فأيقنا بالموت.

فبينما نحن كذلك إذ نظرنا من بعيد مرجًا أفيح فيه غزالن تمرح وهنـاك خيمـة مضـروبة وفـي جـابن الخيمـة  
ن مربوط وسنان يلمع على رمح مركوز فانتعشت نفوسنا من بعد اليأس ورددنا رؤوس خيلنا نحو تلـك حصا

الخيمة نطلب ذلك المرج والماء وتوجه إليه جميع أصحابي وأنا في أولهم ولم نزل سائرين حتى وصلنا إلـى 
اب ذلـك الخبـاء فرأيـت ذلك المرج فوقفنا على عين فشربنا وسـقينا خيلنـا فأخـذتني حميـة الجاهليـة وقصـدت بـ

فيه شابًا ال نبات بعارضـيه وهـو كأنـه هـالل وعـن يمينـه جاريـة هيفـاء كأنهـا قضـيب بـان، فلمـا نظـرت إليهـا 
وقعت محبتهـا فـي قلبـي فسـلمت علـى ذلـك الشـاب فـرد علـي السـالم فقلـت: يـا أخـا العـرب أخبرنـي مـن أنـت 

ى األرض برهـة ثـم رفـع رأسـه وقـال: أخبرنـي فـأطرق الشـاب رأسـه إلـ ؟وما تكون لك تلك الجارية التي عندك
فقلــت: أنــا حمــاد بــن الفــزاري الفــارس الموصــوف الــذي أعــد بــين العــرب  ؟مــن أنــت ومــا الخيــل التــي معــك

بخمسمائة فارس ونحن خرجنا من محلنا نريد الصيد والقنص فأدركنا العطش فقصدت أنا بـاب تلـك الخيمـة 
  لعلي أجد عندكم شربة ماء.

ــ ك الكــالم التفــت إلــى جاريــة مليحــة وقــال: ائتــي إلــى هــذا الرجــل بالمــاء ومــا حصــل مــن فلمــا ســمع منــي ذل
الطعام فقامت الجارية تسحب أذيالها والحجـال الـذهب تخشـخش فـي رجليهـا وهـي تتعثـر فـي شـعرها وغابـت 

نـًا ومـا قليًال ثم أقبلت وفي يدها اليمنى إناء من فضة مملوء ماء بارد وفي يـدها اليسـرى قـدح مـآلن تمـرًا ولب
حضــر مــن لحــم الوحــوش فمــا اســتطعت أن آخــذ مــن الجاريــة طعامــًا وال شــرابًا مــن شــدة محبتــي لهــا فتمثلــت 

 بهذين البيتين وقلت: 

 غراب على ثـلـجة واقـف  كأن الخضاب على كـفـهـا

 قريبـين خـاف وذا خـائف  ترى الشمس والبدر من وجهها



لعـرب اعلـم أنـي أوقفـك علـى حقيقـة خبـري وأريـد أن تخبرنـي ثم قلت للشاب بعد أن أكلت وشربت: يـا وجـه ا
بحالك وتـوقفني علـى حقيقـة خبـرك، فقـال الشـاب: أمـا هـذه الجاريـة فهـي أختـي فقلـت: أريـد أن تزوجنـي بهـا 
طوعًا وٕاال أقتلك وآخذها غصبًا، فعند ذلـك أطـرق الشـاب رأسـه إلـى األرض سـاعة ثـم رفـع بصـره إلـي وقـال 

أنــك فـارس معــروف وبطــل موصـوف وأنــك أسـد البيــداء ولكـن إن هجمــتم علــي  لـي: لقــد صـدقت فــي دعـواك
غــدرًا وقتلتمــوني قهــرًا وأخــذتم أختــي فــإن هــذا يكــون عــارًا علــيكم، وٕان كنــتم علــى مــا ذكــرتم مــن أنكــم فرســان 
تعــدون مــن األبطــال وال تبــالون بــالحرب والنــزال فــأمهلوني قلــيًال حتــى ألــبس آلــة حربــي وأتقلــد ســيفي وأعتقــل 

  محي وأركب فرسي وأصير وٕاياكم في ميدان الحرب فإن ظفرتم بي وقتلتموني فهذه الجارية أختي لكم.بر 
فلما سمعت منه هذا الكـالم قلـت لـه: إن هـذا هـو اإلنصـاف ومـا عنـدنا خـالف، ثـم رددت رأس جـوادي إلـى 

مالها وحسن خلفي وقد زاد بي الجنون في محبة تلك الجارية ورجعت إلى أصحابي ووصفت لهم حسنها وج
الشاب الذي عندها وشجاعته وقوة جنانه وكيف أنه يصادم ألف فارس، ثم أعلمت أصـحابي بجميـع مـا فـي 
الخبــاء مــن األمــوال والتحــف وقلــت لهم:اعلمــوا أن هــذا الشــاب مــا هــو منقطــع فــي تلــك األرض إال لكونــه ذا 

وا: رضـينا بـذلك، ثـم إن أصـحابي شجاعة عظيمة وأنا أوصيكم أن كل من يقتل هذا الغالم يأخذ أختـه، فقـال
لبســوا آلــة حــربهم وركبــوا خيــولهم وقصــدوا الغــالم فوجــدوه قــد لــبس آلــة حربــه وركــب جــواده ووثبــت إليــه أختــه 
  وتعلقت بركابه وبلت برقعها بدموعها وهي تنادي بالويل والثبور من خوفها على أخيها وتنشد هذه األبيات: 

 له العرش يرهقهم رعبـالعل إ  إلى اهللا أشكـو مـحـنة وكـآبة

 وال شيء من قبل القتال وال ذنبا  يريدون قتًال يا أخـي تـعـمـدا

  وأشجع من حل المشارق والغربا  وقد عرف األبطال أنـك فـارس

 فأنت أخوها وهي لك تدعو الرّبا  تحامي من األخت التي قل عزمها

 غصبـا وتأخذني قهرًا وتأسرني  فال تترك األعداء تملك مهجتـي

 التربـا وأسكن لحدًا فيه أفترش  ولست وحق اهللا أبقـى بـبـلـدة

  فلما سمع أخوها شعرها بكى بكاًء شديدًا ورد جواده إلى أخته وأجابها على شعرها بقوله: 
 إذا ما التقينا حين أثخنهم صربا  قفي وانظري مني وقوع عجائب

 أثبتـهـم لـبـاوأشجعهم قلبًا و   وٕان برز الليث المقـدم فـيهـم

 وأترك الرمح يستغرق الكعبـا  سأسقيه مني ضربة ثعـلـبـية

 قتيل وليت الطير تنهبني نهبا  وٕان لم أقاتل عنك أختي فليتني 

 الكتبـا هذا حديث بعدنا يمأل  أقاتل عنك ما استطعت تكرما

سـمعًا وطاعـة، فقـال لهـا:  فلما فرغ من شعره قال: يا أختي اسـمعي مـا أقـول لـك ومـا أوصـيك بـه،فقالت لـه:
إن هلكــت فــال تمكنــي أحــدًا مــن نفســك، فعنــد ذلــك لطمــت علــى وجههــا وقالــت: معــاذ اهللا أن أراك صــريعًا 



وأمكن األعداء مني، فعند ذلك مد الغالم يده إليها وكشف برقعها عن وجهها فالحت لنا صـورتها كالشـمس 
تفت وقال لنا: يا فرسان هل أنـتم ضـيفان أو تريـدون من تحت الغمام فقبلها بين عينيها وودعها وبعد ذلك ال

الضرب والطعـان، فـإن كنـتم ضـيفانًا فأبشـروا بـالقرى وٕان كنـتم تريـدون القمـر الزاهـر فليبـرز لـي مـنكم فـارس 
بعد فارس في هذا الميدان ومقام الحرب والطعان، فعند ذلك برز إليه شجاع فقال له الشاب: ما اسمك وما 

أنــي مــا أقتــل مــن اســمه موافــق الســمي واســم أبيــه موافــق الســم أبــي، فــإن كنــت بهــذا  اســم أبيــك فــإني حــالف
 الوصف فقد سلمت إليك الجارية، فقال له الفارس: اسمي بالل فأجابه الشاب بقوله: 

 وجئت بالزور وبالمـحـال  كذبت في قولك مـن بـالل

 مجندل األبطال في المجـال  إن كنت شهمًا فاستمع مقالي

  فاصبر لطعن مرجف الجبال  ماض كما الهاللوصارمي 

  ثم حمال على بعضهما فطعنه الشاب في صدره فخرج السنان من ظهره ثم برز إليه واحد فقال الشاب: 
 فأين عال سعره من بخـس  يا أيها الكلب وخيم الرجـس

  من لم يبال في الوغى بنفس  وٕانما الليث الكريم الجنـس

فبـرز إليـه واحـد فـانطلق  ؟أن تركه غريقًا في دمـه، ثـم نـادى الشـاب هـل مـن مبـارزثم لم يمهله الشاب دون 
  على الشاب وجعل يقول: 

  منه أنادي عند صحبي بالحرب  إليك أقبلت وفي قلبي لـهـب

 طلب فاليوم ال تلقى فكاكًا من  لما قتلت اليوم سادات العـرب

  فلما سمع الشاب كالمه أجاب بقوله: 
 قد جئت بالزور والبهتـان  ن الشيطانكذبت بئس أنت م

  في موقف الحرب والطعان  اليوم تلقى فاتك الـسـنـان

فخـرج إليـه الرابـع وسـأله الشـاب عـن  ؟ثم طعنه في صدره فطلع السـنان مـن ظهـره، ثـم قـال: هـل مـن مبـارز
  اسمه فقال له الفارس: اسمي هالل فأنشد يقول: 
 ر وكـل أمـريوجئت بالزو   أخطأت إذا أردت خوض بحري

 أختلس النفس ولسـت تـدري  أنا الذي تسمع مني شـعـري

ثم حمال على بعضهما واختلـف بينهمـا ضـربتا فكانـت ضـربة الشـاب هـي السـابقة إلـى الفـارس فقتلـه وصـار 
كـل مـن نـزل إليـه يقتلــه، فلمـا نظـرت أصـحابي قـد قتلــوا قلـت فـي نفسـي: إن نزلـت إليــه فـي الحـرب لـم أطقــه 

قــى معيــرة بــين العــرب، فلــم يمهلنــي الشــاب دون أن انقــض علــي وجــذبني بيــده فأطــاحني مــن وٕان هربــت أب
ســرجي فوقعــت مغشــيًا علــي ورفــع ســيفه وأراد أن يضــرب عنقــي فتعلقــت باذيالــه فحملنــي بكفــه فصــرت معــه 
 كالعصــفور، فلمــا رأت ذلــك الجاريــة فرحــت بفعــل أخيهــا وأقبلــت عليــه وقبلتــه بــين عينيــه، ثــم إنــه ســلمني إلــى



أختــه وقـــال لهـــا: دونــك وٕايـــاه وأحســـني مثــواه ألنـــه دخـــل فــي زمامنـــا، فقبضـــت الجاريــة علـــى أطـــواق درعـــي 
وصارت تقودني كما تقود الكلب وفكت عن أخيها المـة الحـرب وألبسـته بدلـة ونصـبت لـه كرسـيًا مـن العـاج 

  فجلس عليها وقالت له: بيض اهللا عرضك وجعلك عدة للنائبات فأجابها بهذه األبيات: 
 لوامع غرتي مثل الـشـعـاع  تقول وقد رأت في الحرب أختي

 تذل لحربـه أسـد الـبـقـاع  أال لـلـه درك مـن شـجـاع

 إذا ما فـر أربـاب الـقـراع  فقلت لها سلي األبطال عـنـي

 وعزمي قد عال أي ارتـفـاع  أنا المعروف في سعدي وجـدي

 كاألفاعـي يسعى يريك الموت  أيا حماد قد نـازلـت جـيشـاً 

فلما سمعت شعره حـرت فـي أمـري ونظـرت إلـى حـالتي ومـا صـرت إليـه مـن األسـر وتصـاغرت إلـى نفسـي، 
ثم نظرت إلى الجارية أخت الشاب وٕالـى حسـنها فقلـت فـي نفسـي: هـذه الفتنـة وصـرت أتعجـب مـن جمالهـا، 

  وأجريت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 
 ـمـالمة غـير واعفإنني لل  خليلي كف عن لومي وعذلي

  أن دعتني في محبتها الدواعي  كلفت بـغـادة لـم تـبـد إال

 وصاحب همة وطويل بـاع  أخوها في الهوى أمسى رقيبي 

ثم إن الجارية أحضرت ألخيها الطعام فدعاني إلى األكـل معـه ففرحـت وأمنـت علـى نفسـي مـن القتـل، ولمـا 
ثـم إن الشـاب أقبـل علـى المـدان وشـرب حتـى شعشـع المـدام  فرغ أخوها من األكل أحضرت له آنية المـدان،

في رأسه واحمر وجهه، فالتفت إلي وقال: أنا عابـد بـد تمـيم بـن ثعلبـة، إن اهللا وهـب لـك نفسـك وأبقـى عليـك 
  عرسك.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد المئة 
السـعيد أن البـدوي حمـاد قـال: ثـم أن عابـد بـن تمـيم بـن ثعلبـة قـال لـي: إن اهللا وهـب  قالت بلغني أيها الملك

لــك نفســك وأبقــى عليــك عرســك وحيــاني بقــدح شــربته وحيــاني بثــان وثالــث ورابــع فشــربت الجميــع ونــادمني 
أمـر وحلفني أني ال أخونه فحلفت له ألفًا وخمسمائة يمـين أنـي ال أخونـه قـط بـل أكـون لـه معينـًا. فعنـد ذلـك 

أختــه أن تــأتيني بعشــر خلــع مــن الحريــر وهــذه بدلــة منهــا علــى جســدي وأمرهــا أن تــأتيني بناقــة مــن أحســن 
النياق فاتتني بناقة محملة من التحف والزاد وأمرها أن تحضر لـي الحصـان األشـقر فأحضـرته لـي ثـم وهـب 

 ألريـح نفسـي وقـد اسـتأمنت لي جميع ذلك وقمت عندهم ثالثة أيام قال لي: يا أخي حماد أريد أن أنام قليالً 
  على نفسي وٕان رأيت خيًال ثائرة فال تفزع منها واعلم أنهم من ثعلبة يطلبون حربي، ثم توسد رأسه ونام.



فلما استغرق في النوم وسوس لي إبليس بقتلـه فقمـت بسـرعة وجـذبت سـيفه مـن تحـت رأسـه وضـربته ضـربة 
لخبـاء ورمـت بنفسـها علـى أخيهـا وشـقت عليهـا أطحت رأسه عن جثته فعلمـت بـي أختـه فوثبـت مـن جانـب ا

  الثياب وأنشدت هذه األبيات: 
  وما المرئ مما الحكيم قضى مفر  إلى األهل بلغ ذا الشآم الـخـبـر

 ووجهك يحكي حسنه دورة القمر  وأنت صريع يا أخي متـجـنـدل

 ورمحك بعد اطراد قد انكـسـر  لقد كان يوم الشؤم يوم لـقـبـتـه

 وال تلد األنثى نظيرك مـن ذكـر  يرتاح للـخـيل راكـب وبعدك ال

 وقد خان أيمانًا وبالعهد قد غـدر  وأصبح حماد لـك الـيوم قـاتـالً 

 أمر لقد كذب الشيطان في كل ما  يريد بـهـذا أن ينـال مــراده

دك إلــى بــالدك فلمــا فرغــت مــن شــعرها قالــت: يــا ملعــون الجــدين لمــاذا قتلــت أخــي وخنتــه وكــان مــراده أن يــر 
بــالزاد والهــدايا وكــان مــراده أن يزوجنــي لــك فــي أول الشــهر، ثــم جــذبت ســيفًا كــان عنــدها وجعلــت قائمــه فــي 
األرض وطرفــه فــي صــدرها وانحنــت عليــه حتــى طلــع مــن ظهرهــا فخــرت علــى األرض ميتــة فحزنــت عليهــا 

حملــه وغــال ثمنــه وســرت ونــدمت حيــث ال ينفــع النــدم وبكيــت، ثــم قمــت مســرعًا إلــى الخبــاء وأخــذت مــا خــف 
إلى حال سبيلي، ومن خوفي وعجلتي لم ألتفـت إلـى أحـد مـن أصـحابي وال دفنـت الصـبية وال الشـاب، وهـذه 

  الحكاية أعجب من حكايتي األولى مع البنت الخادمة التي خطفتها من بيت المقدس.
وقامــت وجــردت الســيف فلمــا ســمعت نزهــة الزمــان مــن البــدوي هــذا الكــالم تبــدل النــور فــي عينيهــا بــالظالم 

 ؟وضربت به البدوي على عاتقه فأطلعته من عالئقه فقال لهـا الحاضـرون: ألي شـيء اسـتعجلت علـى قتلـه
فقالت: الحمد هللا الذي فسح مـن أجلـي حتـى أخـذت ثـأري بيـدي، ثـم أنهـا أمـرت العبيـد أن يجـروه مـن رجليـه 

الثــة وكــان أحــدهم عبــدًا أســود فقــالوا لــه: مــا ويرمــوه للكــالب وبعــد ذلــك أقبلــوا علــى االثنــين البــاقيين مــن الث
اســمك أنــت فأصــدقنا فــي حــديثك قــال: اســمي الغضــبان وأخبــرهم بمــا وقــع لــه مــع الملكــة ابريــزة بنــت الملــك 
حردوب ملك الروم وكيف قتلها وهرب، فلم يتم العبد كالمه حتـى رمـى الملـك رومـزان رقبتـه بالحسـام وقـال: 

أمي بيدي وأخبـره أن دايتـه مرجانـة حكـت لـه عـن هـذا العبـد الـذي اسـمه  الحمد هللا الذي أحياني وأخذت ثأر
الغضبان، وبعد ذلك أقبلوا على الثالث وكان هو الجمال الذي اكتـراه بيـت المقـدس إلـى حمـل ضـوء المكـان 
وتوصــيله إلــى المارســتان الــذي فــي دمشــق الشــام فــذهب بــه وألقــاه فــي المســتوقد وذهــب فــي حــال ســبيله، ثــم 

أخبرنــا أنــت بخبــرك وأصــدق فــي حــديثك فحكــى لهــم جميــع مــا وقــع لــه مــع الســلطان ضــوء المكــان قــالوا لــه: 
وكيف حمله من بيت المقـدس بالـدراهم وهـو ضـعيف علـى أن يوصـله إلـى الشـام ويرميـه بالمارسـتان وكيـف 

  جاء له أهل المقدس بالدراهم فأخذها وهرب بعد أن رماه في مستوقد الحمام.
لسلطان كان ما كان السـيف وضـربه فرمـى عنقـه وقـال: الحمـد هللا الـذي أحيـاني حتـى فلما أتم كالمه أخذ ا 

جازيـــت هـــذا الخـــائن بمـــا فعـــل مـــع أبـــي، فـــإني قـــد ســـمعت هـــذه الحكايـــة بعينهـــا مـــن والـــدي الســـلطان ضـــوء 



المكــان، فقــال الملــوك لبعضــهم: مــا بقــي علينــا إال العجــوز شــواهي الملقبــة بــذات الــدواهي فإنهــا ســبب هــذه 
يا حيث أوقعنا في الرزايا ومن لنا بها حتى نأخذ منها الثأر ونكشف العار، فقال لهم الملك رومزان عـم البال

ــًا مــن وقتــه وســاعته وأرســله إلــى جدتــه  كــان مــا كــان: ال بــد مــن حضــورها ثــم إن الملــك رومــزان كتــب كتاب
لموصـل والعـراق وكسـر العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي وذكر لها فيه أنه غـاب عـن مملكتـه دمشـق وا

عسكر المسـلمين وأسـر ملـوكهم وقـال: أريـد أن تحضـري عنـدي مـن كـل بـد أنـت والملكـة صـفية بنـت الملـك 
أفريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من أكـابر النصـارى مـن غيـر عسـكر، فـإن الـبالد أمـان ألنهـا صـارت 

  تحت أيدينا.
ان فرحـت فرحـًا شـديدًا وتجهـزت مـن وقتهـا وسـاعتها فلما وصل الكتاب إليها وقرأته وعرفت خط الملك رومـز 

للسفر هـي والملكـة صـفية أم نزهـة الزمـان ومـن صـحبتهم ولـم يزالـوا مسـافرين حتـى وصـلوا إلـى بغـداد فتقـدم 
الرســول وأخبــرهم بحضــورها فقــال رومــزان: إن المصــلحة تقتضــي أن نلــبس اللــبس اإلفرنجــي ونقابــل العجــوز 

الوا سمعًا وطاعـة ثـم أنهـم لبسـوا لبـاس اإلفـرنج فلمـا رأت ذلـك قضـي فكـان حتى نأمن من خداعها وحيلها فق
قالــت: وحــق الــرب المعبــود لــوال أنــي أعــرفكم لقلــت أنكــم إفــرنج، ثــم إن الملــك رومــزان تقــدم أمــامهم وخرجــوا 
يقابلون العجوز فـي ألـف فـارس، فلمـا وقعـت العـين علـى العـين ترجـل رومـزان عـن جـواده وسـعى إليهـا فلمـا 

فلـم تـتم  ؟وعرفتـه ترجلـت إليـه وعانقتـه ففـرط بيـده علـى أضـالعها حتـى كـاد أن يقصـفها فقالـت: مـا هـذارأته 
كالمها حتـى نـزل إليهـا كـان مـا كـان والـوزير دنـدان وزعقـت الفرسـان علـى مـن معهـا مـن الجـواري والغلمـان 

أيـام، ثـم أخرجـوا شـواهي  وأخذوهم جميعهم ورجعـوا إلـى بغـداد وأمـرهم رومـزان أن يزينـوا بغـداد فزينوهـا ثالثـة
الملقبة بذات الدواهي وعلى رأسها طرطـور أحمـر مكلـل بـروث الحميـر وقـدامها منـاد ينـادي: هـذا جـزاء مـن 

  يتجارى على الملوك وعلى أوالد الملوك ثم صلبوها على باب بغداد.
لزمـان والـوزير و لما رأى أصحابها مـا جـرى أسـلموا كلهـم جميعـًا ثـم إن كـان مـا كـان وعمـه رومـزان ونزهـة ا

دنـدان تعجبـوا لهـذه السـيرة العجيبـة وأمـروا الكتـاب أن يؤرخوهـا فـي الكتـب حتـى تقـرأ مـن بعـدهم وأقـاموا بقيـة 
الزمــان فــي ألــذ عــيش وأهنــأه إلــى أن أتــاهم هــادم اللــذات ومفــرق الجماعــات وهــذا آخــر مــا انتهــى إلينــا مــن 

وء المكـان وولـده كـان مـا كـان ونزهـة الزمـان تصاريف الزمان بالملـك عمـر النعمـان وولـده شـركان وولـده ضـ
وقضي فكان، ثم إن الملك قال لشهرزاد: أشتهي أن تحكي لي شيئًا من حكاية الطيور، فقالت: حبًا وكرامـة 
فقالـت لهـا أختهـا: لـم أر الملــك فـي طـول هـذه المــدة انشـرح صـدره غيـر هــذه الليلـة وأرجـو أن تكـون عاقبتــك 

  معه محمودة.
 صباح فسكتت عن الكالم المباح.و أدرك شهرزاد ال

  حكاية تتعلق بالطيور



  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد المئة 
قالت بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان طـاووس يـأوي إلـى جانـب 

شــجار واألنهــار البحــر مــع زوجتــه وكــان ذلــك الموضــع كثيــر الســباع وفيــه مــن الوحــوش، غيــر أنــه كثيــر األ
وذلك الطاووس هو وزوجته يأويان إلى شجرة من تلك األشجار ليًال من خوفهمـا مـن الوحـوش ويغـدوان فـي 

  طلب الرزق نهارًا ولم يزاال كذلك حتى كثر خوفهما فسارا يبغيان موضعًا غير موضعهما ياويان إليه.
واألنهـار فنـزال فـي تلـك الجزيـرة وأكـال  فبينما هما يفتشان على موضع إلذ ظهرت لهـم جزيـرة كثيـرة األشـجار

من ثمارها وشربا من أنهارها فبينما هما كذلك وٕاذا ببطة أقبلت عليهما وهي في شدة الفزع، ولـم تـزل تسـعى 
حتى أتت إلى الشجرة التي عليها الطاووس هو وزوجته فاطمأنت فلم يشك الطاووس في أن تلك البطـة لهـا 

ن ســبب خوفهــا فقالــت: إننــي مريضــة مــن الحــزن وخــوفي مــن ابــن آدم حكايــة عجيبــة فســألها عــن حالهــا وعــ
فالحــذر، ثــم الحــذر مــن بنــي آدم فقــال لهــا الطــاووس: ال تخــافي حيــث وصــلت إلينــا فقالــت البطــة: الحمــد هللا 

  الذي فرج عني همي وغمي بقربكما وقد أتيت راغبة في مودتكما.
ت لهـا: أهـًال وسـهًال ومرحبـًا ال بـأس عليـك ومـن فلما فرغت من كالمهما نزلـت إليهـا زوجـة الطـاووس وقالـ 

فمــن البــر ال يقــدر أن يصــل إلينــا،  ؟أيــن يصــل إلينــا ابــن آدم ونحــن فــي تلــك الجزيــرة التــي فــي وســط البحــر
ومــن البحــر ال يمكــن أن يطلــع علينــا فابشــري وحــدثينا بالــذي نــزل بــك واعتــراك مــن بنــي آدم، فقالــت البطــة: 

هذه الجزيرة طول عمري آمنة ال أرى مكروهـًا فنمـت ليلـة مـن الليـالي فرأيـت  اعلمي أيتها الطاووسة أني في
في منامي صورة ابن آدم وهو يخاطبني وأخاطبه وسمعت قـائًال يقـول: أيتهـا البطـة احـذري مـن ابـن آدم وال 
 تغتــري بكالمــه وال بمــا يداخلــه عليــك فإنــه كثيــر الحيــل والخــداع فالحــذر الحــذر مــن مكــره فإنــه مخــادع مــاكر

 كما قال الشاعر: 

 الثعلب ويروغ منك كما يروغ  يعطيك من طرف اللسان حالوة

واعلمــي أن ابــن آدم يحتــال علــى الحيتــان فيخرجهــا مــن البحــار ويرمــي الطيــر ببندقــة مــن طــين ويوقــع الفيــل 
بمكــره وابــن آدم ال يســلم أحــد مــن شــره وال ينجــو منــه طيــر وال وحــش وقــد بلغتــك مــا ســمعته عــن ابــن آدم 

تيقظت مــن منــامي خائفــة مرعوبــة وأنــا إلــى اآلن مــا انشــرح صــدري خوفــًا علــى نفســي مــن ابــن آدم لــئال فاســ
يدهمني بحيلته ويصيدني بحبائله ولم يأت علـى آخـر النهـار إال وقـد ضـعفت قـوتي وبطلـت همتـي ثـم غنـي 

بــل اشــتقت إلــى األكــل والشــرب فخرجــت أتمشــى وخــاطري مكــدر وقلبــي مقبــوض فلمــا وصــلت إلــى ذلــك الج
وجــدت علــى بــاب المغــارة شــبًال أصــفر اللــون، قلمــا رآنــي ذلــك الشــبل فــرح بــي فرحــًا شــديدًا وأعجبــه لــوني 
 ؟وكــوني لطيفــة الــذات فصــاح علــي وقــال لــي: اقربــي منــي، فلمــا قربــت منــه قــال لــي: مــا اســمك ومــا جنســك

 ؟ت فـي هـذا المكـانفقلت له: اسمي بطة وأنا من جنس الطيور، ثم قالت له: ما سبب قعودك إلى هـذا الوقـ
فقال الشبل: سبب ذلك أن والدي األسـد لـه أيـام وهـو يحـذرني مـن ابـن آدم فـاتفق أننـي رأيـت فـي هـذه الليلـة 
في منـامي صـورة ابـم آدم ثـم إن الشـبل حكـى لـي نظيـر مـا حكيتـه لـك فلمـا سـمعت كالمـه قلـت لـه: يـا أسـد 



فــإني أخــاف علــى نفســي منــه خوفــًا شــديدًا  إلنــي قــد لجــأت إليــك فــي أن تقتــل ابــن آدم وتجــزم رأيــك فــي قتلــه
وازددت خوفًا على خوفي من خوفك من ابن آدم مع أنك سـلطان الوحـوش ومـا زلـت يـا أختـي أحـذر الشـبل 
من ابن آدم وأوصيته بقتله حتى قام من وقته وسـاعته مـن المكـان الـذي كـان فيـه، وتمشـى وتمشـيت وراءه، 

أمشــي وراءه إلــى مــرق الطريــق فوجــدنا غبــرة طــارت وبعــد ذلــك ففرقــع بذنبــه علــى ظهــره ولــم يــزل يمشــي وأنــا 
انكشفت الغبرة فبان من تحتها حمار شارد عريان وهو تارة يقمص ويجري وتارة يتمرغ فلما رآه األسد صاح 

  عليه فأتى إليه خاضعًا.
السـلطان فقـال: يـا ابـن  ؟فقال له: أيها الحيوان الخريف العقل مـا جنسـك ومـا سـبب قـدومك إلـى هـذا المكـان

أنا جنسي حمار وسبب قدومي إلى هـذا المكـان هروبـي مـن ابـن آدم فقـال لـه الشـبل: وهـل أنـت خـائف مـن 
فقــال الحمــار: ال يــا ابــن الســلكان وٕانمــا خــوفي أن يعمــل حيلــة علــي ويركبنــي ألن عنــده  ؟ابــن آدم أن يقتلــك

ى بطنــي وشــيئًا يســميه الطفــر شــيئًا يســميه البردعــة فيجعلهــا علــى ظهــري وشــيئًا يســميه الحــزام، فيشــده علــ
فيجعله تحت ذنبي وشيئًا يسـميه اللجـام فيجعلـه فـي فمـي ويحمـل منخاسـًا ينخسـني بـه ويكلفنـي مـا ال أطيـق 
من الجري وٕاذا عثرت لعنني وٕاذا نهقت شتمني وبعد ذلك إذا كبـرت ولـم أقـدر علـى الجـري يجعـل لـي رجـًال 

لـى ظهـري مـن البحـر فـي القـرب ونحوهـا كـالجرار وال من الخشـب ويسـلمني إلـى السـقائين فيحملـون المـاء ع
أزال فــي ذل وهــوان وتعــب حتــى أمــوت فيرمــوني فــوق الــتالل للكــالب فــأي شــيء أكبــر مــن هــذا الهــم، وأي 

فلمــا ســمعت أيتهــا الطاووســة كــالم الحمــار اقشــعر جســدي مــن ابــن آدم  ؟مصــيبة أكبــر مــن هــذه المصــائب
د زادني كالمه رعبًا على رعبي، فقال الشـبل للحمـار: إلـى أيـن وقلت للشبل: يا سيدي إن الحمار معذور وق

فقال له الحمار: إني نظرت ابن آدم قبل إشـراق الشـمس مـن بعيـد ففـرت هربـًا منـه، وهاأنـا أريـد  ؟أنت سائر
أنطلق ولم أزل أجري من مدة خوفي منه فعسى أن أجد لي موضعًا يأويني من ابـن آدم الغـدار فبينمـا ذلـك 

ث مع الشـبل ذلـك الكـالم وهـو يريـد أن يودعنـا ويـروح إذ ظهـرت لنـا غبـرة فنهـق الحمـار ونظـر الحمار يتحد
بعينيــه إلــى ناحيــة الغبــرة وضــرط ضــراطًا عاليــة وبعــد ســاعة انكشــفت الغبــرة عــن فــرس أدهــم بغــرة كالــدرهم 

الشـبل وذلك الفرس ظريف الغرة مليح التحجيم حسن القوائم والصـهيل ولـم يـزل يجـري حتـى وقـف بـين يـدي 
  ابن األسد.

فلما رآه الشبل استعظمه وقال له: ما جنسك أيها الوحش الجليل وما سبب شـرودك فـي هـذا البـر العـريض  
فقــال: يــا ســيد الوحــوش أنــا فــرس مــن جــنس الخيــل وســبب شــرودي هروبــي مــن ابــن آدم فتعجــب  ؟الطويــل

ويـل غلـيظ وكيـف تخـاف ابـن آدم الشبل من كالم الفرس وقال: ال تقل هذا الكالم فإنه عيـب عليـك وأنـت ط
وأنــا مــع صــغر جســمي قــد عزمــت علــى أن ألتقــي مــع ابــن آدم فــأبطش بــه،  ؟مــع عظــم جثتــك وســرع جريــك

وآكل لحمه وأسكن روع هـذه البطـة المسـكينة وأقرهـا فـي وطنهـا وهـا أنـت لمـا أتيـت فـي هـذه السـاعة قطعـت 
ظمــك قــد قهــرك ابــن آدم ولــم يخــف مــن قلبــي بكالمــك وأرجعتنــي عمــا أردت أن أفعلــه فــإذا كنــت أنــت مــع ع

طولك وعرضك مع أنك لو رفسته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك بل تسـقيه كـأس الـردى. فضـحك الفـرس لمـا 
سمع كالم الشبل وقال: هيهات أن أغلبه يا ابـن الملـك فـال يغـرك طـولي وال عرضـي وال ضـخامتي مـع ابـن 



لـه: الشـكال ويضـع فـي أربعـة مـن قـوائمي شـكالين مـن  آدم، ألنه من شدة حيله ومكره يصنع لـي شـيئًا يقـال
حبال الليف الملفوفة باللباد ويصلبني من رأسي في وتد عال وأبقـى واقفـًا وأنـا مصـلوب ال أقـدر أن أقعـد وال 
أنام وٕاذا أراد أن يركبني يعمل لي شيئًا في رجلي من الحديد السمه الركاب ويضـع علـى ظهـري شـيئًا اسـمه 

امين من تحت إبطي ويضع في فمي شيئًا من الحديد يسميه اللجام ويضـع فيـه شـيئًا مـن السرج، ويشده بحز 
الجلــد يســميه الســرج فــإذا ركــب فــوق ظهــري علــى الســرج يمســك الســرج بيــده ويقــودني ويهمزنــي بالركــاب فــي 
 خواصــري حتــى يــدميها وال تســأل يــا ابــن الســلطان فيمــا أقاســيه مــن ابــن آدم، فــإذا كبــرت وانتحــل ظهــري ولــم

أقدر على سرعة الجري يبيعني للطحـان ليـدورني فـي الطـاحون فـال أزل دائـرًا فيهـا لـيًال ونهـارًا إلـى أن أهـرم 
فيبيعنــي للجــزار فيــذبحني ويســلخ جلــدي وينتــف ذنبــي ويبيعهــا للغرابلــي والمنــاخلي ويســلي شــحمي فلمــا ســمع 

ال: فارقتــه نصــف النهــار وهــو فــي قــ ؟الشــبل كــالم الفــرس ازداد غيظــًا وغمــًا وقــال لــه: متــى فارقــت ابــن آدم
  أثري.

فبينما الشبل يتحـدث مـع الفـرس فـي هـذا الكـالم وٕاذا بغبـرة ثـارت وبعـد ذلـك انكشـفت الغبـرة وبـان مـن تحتهـا 
جمــل هــائج وهــو يبعبــع ويخــبط برجليــه فــي األرض ولــم يــزل يفعــل كــذلك حتــى وصــل إلينــا، فلمــا رآه الشــبل 

وثــوب عليــه فقلــت لــه: يــا ابــن الســلطان هــذا مــا هــو ابــن آدم وٕانمــا هــو كبيــرًا غليظــًا ظــن أنــه ابــن آدم فــأراد ال
  جمل وكأنه هارب من ابن آدم.

فبينما أنا يا أختي مع الشبل في هذا الكالم وٕاذا بالجمل تقدم بين أيادي الشبل وسلم عليه فـرد السـالم وقـال 
ه الشبل: وأنت مـع عظـم خلقتـك قال: جئت هاربًا من ابن آدم، فقال ل ؟له: ما سبب مجيئك إلى هذا المكان

وطولك عرضك كيف تخاف من ابن آدم ولو رفسته برجلـك رفسـة لقتلتـه فقـال لـه: الجمـل: يـا ابـن السـلطان 
اعلم أن ابن آدم له دواهي ال تطاق وما يغلبه إال الموت ألنه يضـع فـي رأسـي مقـودًا ويسـلمني إلـى أصـغر 

مــي ويحملــونني أثقــل األحمــال ويســافرون بــي األســفار أوالده فيجرنــي الولــد الصــغير بــالخيط مــع كبــري وعظ
الطوال ويستعملونني في األشغال الشاقة إناء الليل وأطراف النهار، وٕاذا كبرت وشخت وانكسـرت فلـم يحفـظ 
صحبتي بل يبيعني للجزار فيذبحني ويبيع جلدي للدباغين ولحمي للطباخين وال تسـأل عمـا أقاسـي مـن ابـن 

فقـــال لـــه الشـــبل: فارقتـــه رقـــت الغـــروب وأظنـــه يـــأتس عنـــد  ؟قـــت فارقـــت ابـــن آدمآدم،فقـــال لـــه الشـــبل: أي و 
انصرافي فلم يجدني فيسعى في طلبي فدعني يا ابن السلطان حتى أهيج فـي البـراري والقفـار، فقـال الشـبل: 
تمهل قليًال يا جمـل حتـى تنظـر كيـف أفترسـه وأطعمـك مـن لحمـه وأهشـم عظمـه وأشـرب مـن دمـه، فقـال لـه 

 ابن السلطان أنا خائف عليك منه فإنه مخادع ماكر ثم انشد قول الشاعر:  الجمل: يا

  فما للساكنين سوى الرحيل  إذا حل الثقيل بأرض قـوم

فبينما الجمل يتحدث مع الشبل في هذا الكالم وٕاذا بغبرة طلعت وبعد ساعة انكشفت عن شيخ قصير رقيق 
عبة وثمانيـة ألـواح وبيـده أطفـال صـغار وهـو يهـرول البشرة على كتفـه مقطـف فيـه عـدة نجـار وعلـى رأسـه شـ

في مشيه وما زال يمشي حتى قرب من الشبل فلما رأيتـه يـا أختـي وقعـت مـن شـدة الخـوف وامـا الشـبل فإنـه 



قــام وتمشــى إليــه والقــاه، فلمــا وصــل إليــه ضــحك النجــار فــي وجهــه وقــال بلســان فصــيح: أيهــا الملــك الجليــل 
ساءك ومسعاك وزاد في شجاعتك وقواك أجرني مما دهـاني وبشـره رمـاني صاحب الباع الطويل أسعد اهللا م

  ألني ما وجدت لي نصيرًا غيرك ثم إن النجار وقف بين يدي األسد وبكى وأّن واشتكى.
فلما سمع الشبل بكاءه وشكواه قال لـه: أجرتـك ممـا تخشـاه فمـن الـذي ظلمـك ومـا تكـون أيهـا الـوحش الـذي  

فقـال لـه النجـار: يـا سـيد الوحـوش أمـا  ؟صورة وأفصح لسانًا منك فما شـانك ما رأيت عمري مثلك وال أحسن
أنا فنجـار وأمـا الـذي ظلمنـي فإنـه ابـن آدم وفـي صـباح هـذه الليلـة يكـون عنـدك فـي هـذا المكـان، فلمـا سـمع 
الشــبل مــن النجــار هــذا الكــالم تبــدل الضــياء فــي وجهــه بــالظالم وشــخر ونخــر ورمــت عينــاه بالشــرر وصــاح 

هللا ألسهرن في هذه الليل إلى الصباح وال أرجع إلى والـدي حتـى أبلـغ مقصـدي ثـم إن الشـبل التفـت وقال: وا
إلى النجار وقال له: أرى خطواتك قصيرة وال أقدر أن اكسـر بـاطرك ألنـي ذو مـروءة أظـن أنـك ال تقـدر أن 

لـدك الفهـد ألنـه لمـا تماشي الوحوش فأخبرني إلـى أيـن تـذهب، فقـال لـه النجـار: اعلـم أنـي رائـح إلـى وزيـر وا
بلغه أن ابن آدم داس هذه األرض خاف على نفسه خوفًا عظيمًا وأرسل إلي رسوًال من الوحوش ألصـنع لـه 
بيتًا يسكن فيه ويأوي إليهو يمنع عنه عدوه حتى ال يصل إليه أحد من بني آدم فلما جاءني الرسـول أخـذت 

أخذه الحسد للفهد فقال له: بحياتي ال بـد أن تصـنع  هذه األلواح وتوجهت إليه فلما سمع الشبل كالم النجار
لي هذه األلواح بيتًا قبل أن تصـنع للفهـد بيتـه وٕاذا فرغـت مـن شـغلي فـامض إلـى الفهـد واصـنع لـه مـا يريـد، 
فلما سمع النجار من الشبل هذا الكالم قال له: يا سيد الوحوش ما أقدر أن أصنع لـك شـيئًا إال إذا صـنعت 

أجئ إلى خدمتك وأصنع لك بيتًا يحصنك من عدوك فقال لـه الشـبل: واهللا مـا أخليـك تـروح للفهد ما يريد ثم 
من هذا المكان حتى تصنع لـي هـذه األلـواح بيتـًا ثـم أن الشـبل هـم علـى النجـار، ووثـب وأراد أن يمـزح معـه 

ويلـك يـا فلطشه بيده فرمى المقطف من على كتفه ووقع النجار مغشيًا عليه فضـحك الشـبل عليـه وقـال لـه: 
  نجار إنك ضعيف وما لك قوة فانت معذور إذا خفت من ابن آدم.

فلما وقع النجار على ظهره اغتاظ غيظًا شديدًا ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه ثم قعد النجـار فـي 
وجــه الشــبل وقــال لــه: هاأنــا أصــنع لــك البيــت، ثــم إن النجــار تنــاول األلــواح التــي كانــت معــه وســمر البيــت، 

لــه مثــل القالــب قيــاس الشــبل وخلــى بابــه مفتوحــًا ألنــه جعلــه علــى صــورة صــندوق وفــتح لــه طاقــة كبيــرة وجع
وجعـل لــه غطــاء وثقـب ثقبــًا كثيــرًا وأخــرج منهـا مســامير مطرفــة وقـال للشــبل: أدخــل فــي هـذا البيــت مــن هــذه 

ادخل وابرك على يـديك  الطاقة ألقبيه عليك ففرح الشبل بذلك واتى تلك الطاقة فرآها ضيقة فقال له النجار:
ورجليــك ففعــل الشــبل ذلــك ودخــل الصــندوق وبقــي ذنبــه خارجــًا، ثــم أراد الشــبل أن يتــأخر إلــى ورائــه ويخــرج، 
فقال له النجار: أمهلحتى أنظر هل يسع ذنبك معك أم ال فامتثل الشبل أمره ثم إن النجار لـف ذنـب الشـبل 

مره فصــاح الشــبل قــائًال: يــا نجــار مــا هــذا البيــت وحشــاه فــي الصــندوق ورد اللــوح علــى الطاقــة ســريعًا وســ
الضيق الذي صنعته لي دعني أخرج منه فقال له النجار: هيهات ال ينفع الندم على مـا فـات إنـك ال تخـرج 
من هذا المكـان ثـم ضـحك النجـار وقـال للشـبل: إنـك وقعـت فـي القفـص وكنـت أخبـث الوحـوش فقـال لـه: يـا 



فقـال لـه النجـار: اعلـم يـا كلـب البـر أنـك وقعـت فيمـا كنـت تخـاف  ؟هأخي ما هذا الخطاب الذي تخاطبني بـ
  منه وقد رماك القدر ولم ينفعك الحذر.

فلمــا ســمع الشــبل كالمــه يــا أختــي علــم أنــه ابــن آدم الــذي حــذره منــه أبــوه فــي اليقظــة والهــاتف فــي المنــام 
قلــيًال وصــرت أنتظــر  وتحققــت أنــه هــو بــال شــك وال ريــب فخفــت منــه علــى نفســي خوفــًا عظيمــًا وبعــدت عنــه

ماذا يفعل بالشبل فرأيت يا أختي ابن آدم حفر حفرة في هذا المكـان بـالقرب مـن الصـندوق الـذي فيـه الشـبل 
ورماه في تلك الحفرة وألقى عليه الحطب وأحرقه بالنار فكبر يا أختي خوفي ولي يومان هاربـة مـن ابـن آدم 

الم. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم وخائفـــة منـــه فلمـــا ســـمعت الطاووســـة مـــن البطـــة هـــذا الكـــ
  المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد المئة 
قالت بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الطاووسـة لمـا سـمعت مـن البطـة هـذا الكـالم تعجبـت منـه غايـة العجـب  

ــا فــي جزيــرة مــن جزائــر البحــر ولــيس البــن  ــا أختــي إنــك أمنــت مــن بنــي آدم ألنن آدم فيهــا مســلك وقالــت: ي
فاختاري المقام عندنا إلى أن يسهاهللا أمرك وأمرنا، قالت: أخاف أن يطرقنـي طـارق والقضـاء ال ينفعـك عنـه 
آبــق، فقالــت اقعــدي عنــدنا وأنــت مثلنــا وال زالــت بهــا حتــى قعــدت وقالــت: يــا أختــي أنــت تعلمــين قلــة صــبري 

جبيننــا شــيء نســتوفاه وٕان كــان أجلنــا فمــن ولــوال أنــي رأيتــك هنــا مــا كنــت قعــدت فقالــت الطاووســة: إن كــان 
يخلصنا ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فبينما هما في هذا الكالم إذ طلعت عليهمـا غبـرة فعنـد 
ذلك صاحت البطة ونزلت البحـر وقالـت: الحـذر والحـذر وٕان لـم يكـن مفـر مـن القـدر وكانـت الغبـرة عظيمـة 

فاطمأنـت البطـة والطاووسـة، ثـم قالـت البطـة: يـا أختـي إن الـذي  فلما انكشـفت الغبـرة ظهـر مـن تحتهـا ظبـي
تفزعين منه ظبـي وهـا هـو قـد أقبـل نحونـا فلـيس علينـا منـه بـأس ألن الظبـي إنمـا يأكـل الحشـائش مـن نبـات 
األرض وكما أنت من جنس الطير هو اآلخر من جنس الوحوش فاطمئني وال تهتمي فإن الهم ينحل البـدن 

مهـا حتــى وصـل الظبــي إليهـا يســتظل تحـت الشــجرة، فلمـا رأى البطــة والطاووسـة ســلم فلـم تـتم الطاووســة كال
عليهما وقال لهما: إني دخلت هذه الجزيرة اليوم فلم أر أكثر منها خصبًا وال أحسن منها مسـكنًا ثـم دعاهمـا 

وتحــالفوا علــى لمرافقتــه ومضــافاته، فلمــا رأت البطــة والطاووســة تــودده إليهمــا أقبلتــا عليــه ورغبتــا فــي عشــرته 
ذلك وصار مبيـتهم واحـد ومـأكلهم سـواء ولـم يزالـوا آمنـين آكلـين شـاربين حتـى مـرت بهـم سـفينة كانـت تائهـة 
ــًا مــنهم فطلــع النــاس وتفرقــوا فــي الجزيــرة فــرأوا الظبــي والطاووســة والبطــة مجتمعــين  فــي البحــر فأرســت قريب

البطــة مخبلــة ولــم يزالــوا بهــا حتــى صــادوها فــأقبلوا علــيهم فشــرد الظبــي فــي البريــة وطــارت الطاووســة وبقيــت 
  وصاحت قائلة: لم ينفعني الحذر من القضاء والقدر وانصرفوا بها إلى سفينتهم.

فلما رأت الطاووسة ما جرى للبطة ارتحلت من الجزيرة وقالـت: ال أرى االفـاق األمـر أصـدر لكـل أحـد ولـوال 
كانـت مـن خيـار األصـدقاء، ثـم طـارت الطاووسـة هذه السفينة ما حصل بينـي وبـين هـذه البطـة افتـراق ولقـد 



واجتمعت بالظبي فسلم عليها وهنأها بالسالمة وسألها عن البطة فقالت لـه: قـد أخـذها العـدو وكرهـت المقـام 
 في تلك الجزيرة بعدها، ثم بكت على فراق البطة وأنشدت تقول: 

  قطع اهللا قلب يوم الفراق  إن يوم الفراق قطع قلبي

  :  وأنشدت أيضاً 
  ألخبره بما صنع الفراق  تمنيت الوصال يعود يوماً 

فاغتم الظبي غمًا شديدًا، ثم رد عزم الطاووسة عن الرحيل فأقام معها في تلك الجزيرة آمنين آكلين شـاربين 
غير أنهما لم يزاال حزينين على فراق البطة فقال الظبي الطاووسة: يا أختي قد علمت أنالناس الذين طلعـوا 

المركــب كــانوا ســبب فراقنــا ولهــالك البطــة فاحــذريهم واحترســي مــنهم ومــن مكــر ابــن آدم وخداعــه، لنــا مــن 
قالت: قد علمت يقينًا أن ما قتلها غير تركها التسبيح، ولقـد قلـت لهـا: إنـي أخـاف عليـك مـن تركـك التسـبيح 

  ألن كل ما خلقه اهللا يسبحه فإن غفل عن التسبيح عوقب بهالكه.
الطاووسة قال: أحسن اهللا صـورتك وأقبـل علـى التسـبيح ال يفتـر عنـه سـاعة وقـد قيـل  فلما سمع الظبي كالم

أن الظبي يقول في تسبيحه: سبحان الملك الديان ذي الجبروت والسلطان وورد أن بعض العباد كـان يتعبـد 
رك في الجبال وكان ما كان يـأوي إلـى ذلـك الجبـل زوج مـن الحمـا وكـان ذلـك العابـد قسـم قوتـه نصـفين. وأد

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العابــد قســم قوتــه إلــى نصــفين وجعــل نصــفه لنفســه ونصــفه لــذلك الــزوج 

لـذي فيـه العابـد الحمام ودعا العابد لهمـا بكثـرة النسـل فكثـر نسـلهما ولـم يكـن الحمـام يـأوي إلـى غيـر الجبـل ا
وكــان الســبب فــي اجتمــاع الحمــام بالعابــد كثــرة تســبيح الحمــام وقيــل أن الحمــام يقــول فــي تســبيحه: ســبحان 
خالق الخلق وقاسم الرزق وباني السموات وباسط األرضين، ولم يزل ذلك الزوج الحمام في أرغد عـيش هـو 

  القرى والجبال.ونسله حتى مات ذلك العابد فتشتت شمل الحمام وتفرق في المدن و 
و قيل: أنه كان في بعض الجبال رجل مـن الرعـاة صـاحب ديـن وعقـل وعفـة وكـان لـه غـنم يرعاهـا وينتفـع  

بألبانها وأصوافها وكان ذلك الجبـل الـذي يـأوي إليـه الراعـي كثيـر األشـجار والمرعـى والسـباع ولـم يكـن لتلـك 
لجبـل مطمئنـًا ال يهمـه شـيء مـن أمـر الـدنيا الوحوش قدرة علـى الراعـي وال علـى غنمـه ولـم يـزل مقيمـًا فـي ا

لســعادته وٕاقبالــه علــى عبادتــه فــاتفق أنــه مــرض مرضــًا شــديدًا، فــدخل كهفــًا فــي الجبــل وصــارت الغــنم تخــرج 
بالنهــار إلــى مرعاهــا وتــأوي بالليــل إلــى الكهــف فــأراد اهللا أنيمــتحن ذلــك الراعــي ويختبــره فــي طاعتــه وصــبره 

ورة امــرأة حســناء وجلــس بــين يديــه، فلمــا رأى الراعــي تلــك المــرأة جالســة فبعــث إليــه ملكــًا فــدخل عليــه فــي صــ
عنده اقشعر بدنـه منهـا فقـال لهـا: أيتهـا المـرأة مـا الـذي دعـاك إلـى المجـيء هنـا ولـيس لـك حاجـة معـي، وال 
بيني وبينك ما يوجب دخولـك علـي، فقالـت لـه المـرأة: أيهـا الرجـل اإلنسـان امـا تـرى حسـني وجمـالي وطيـب 



فقــال الراعــي: إن الــذي تقولينــه كرهتــه  ؟أمــا تعلــم حاجــة الرجــال إلــى النســاء فمــا الــذي يمنعــك منــي ؟رائحتــي
وكـم  ؟وجميع ما تبدينه زهدته ألنك خداعة غدارة ال عهد لك وال وفـاء، فككـم مـن قبـيح تحـت حسـنك أخفيتـه

فسـاد غيرهـا ثـم ألقـى صالح فتنتـه وكانـت عاقبتـه إلـى الندامـة والحـزن فـارجعي عنـي أيتهـا المصـلحة نفسـها ل
  عباءته على وجهه حتى ال يرى وجهها واشتغل بذكر ربه.

فلمـــا رأى الملـــك حســـن طاعتـــه، خـــرج وعـــرج إلـــى الســـماء وكـــان بـــالقرب مـــن الراعـــي قريـــة فيهـــا رجـــل مـــن 
الصالحين لم يعلم بمكانه فرأى في منامه كأن قـائًال يقـول لـه بـالقرب منـك فـي مكـان كـذا وكـذا رجـل صـالح 

يه وكن تحت طاعة امره، فلما اصبح الصـباح توجـه نحـوه سـائرًا فلمـا اشـتد عليـه الحـر انتهـى إلـى فاذهب إل
شجرة عندها عـين جاريـة فجلـس فـي ظـل الشـجرة ليسـتريح، فبينمـا هـو جـالس وٕاذا بوحـوش وطيـور أتـوا إلـى 

ي نفسـه: أنـا مـا اسـترحت تلك العين ليشربوا منها، فلما رأوا العابد جالسًا نفروا ورجعوا شاردين فقال العابـد فـ
هنــا إال لتعــب هــذه الوحــوش والطيــور، ثــم قــام وقــال معاتبــًا لنفســه: لقــد أضــر بهــذه الحيوانــات فــي هــذا اليــوم 
جلوسي في هذا المكان فما عذري عند خالقي وخالق هذه الطيور والوحوش فـإني كنـت سـببًا لشـرودهم عـن 

مـاء مـن الشـاة القرفـاء ثـم أفـاض مـن جفنـه العبـرات مائهم ومرعاهم فواخجلتي من ربي يوم يقـتص للشـاة الج
 وأنشد هذه األبيات: 

  لم خلقوا ال غفلوا وناموا  أما واهللا لو علـم األنـام

 وتوبيخ وأهوال عظـام  فموت ثم بعث ثم حشـر

 كاهل الكهف أكثرنا نيام  ونحن إذا نهينا أوامرنـا

طيـور والوحـوش مـن شـربها وولـى هائمـًا علـى وجهـه ثم بكى على جلوسه تحت الشجرة عنـد العـين ومنعـه ال
حتى أتى الراعي فدخل عنده وسلم عليه فرد عليه السالم وعانقه وبمى ثـم قـال لـه الراعـي: مـا الـذي أقـدمك 

فقــال العابــد: إنــي رأيــت فــي منــامي مــن يصــف لــي  ؟إلــى هــذا المكــان الــذي لــم يدخلــه أحــد مــن النــاس علــي
الم عليــك وقــد أتيتــك ممتــثًال لمــا أمــرت بــه، فقبلــه الراعــي وطابــت نفســه مكانــك ويــأمرني بالســير إليــك والســ

بصــحبته وجلــس معــه فــي الجبــل يعبــدان اهللا تعــالى فــي ذلــك الغــار وحســنت عبادتهمــا، ولــم يــزاال فــي ذلــك 
المكــان يعبــدان ربهمــا ويتقوتــان مــن لحــوم الغــنم وألبانهــا متجــردين عــن المــال والبنــين إلــى أن أتاهمــا اليقــين 

  آخر حديثهما.وهذا 
قال الملك: لقد زهدتني يا شهرزاد في ملكي وندمتني على ما فرط مني في قتل النساء والبنات فهل عندك  

قالت: نعم زعموا أيها الملك أن طيرًا طار وعال إلى الجو ثم انقـض علـى صـخرة  ؟شيء من حديث الطيور
صــخرة وٕاذا برمــة إنســان جرهــا المــاء حتــى فــي وســط المــاء وكــان المــاء جاريــًا، فبينمــا الطــائر واقــف علــى ال

أسندها إلى الصخرة ووقفت تلك الجيفة في جانب الصخرة وارتفعت النتفاخها فدنا الطير وتاملها فرآهـا رمـة 
ابــن آدم وظهــر لــه فيهــا ضــرب الســيف وطعــن الرمــاح فقــال فــي نفســه: إن هــذا المقتــول كــان شــريرًا فــاجتمع 

مـن شـره، ولـم يـزل طيـر المـاء يكثـر التعجـب مـن تلـك الرمـة حتـى رأى عليه جماعـة وقتلـوه واسـتراحوا منـه و 



نسورًا وعقبانًا أحاطوا بتلك الجيفة من جميع جوانبها، فلما رأى طير الماء جزه جزعـًا شـديدًا وقـال: ال صـبر 
لي على اإلقامـة فـي هـذا المكـان، ثـم طـار منـه يفـتش علـى موضـع يأويـه إلـى حـين نفـاذ تلـك الجيفـة وزوال 

الطير عنها ولم يزل طائرًا حتى وجد نهـرًا فـي وسـطه شـجرة، فنـزل عليهـا كئيبـًا حزينـًا علـى بعـده عـن سباع 
وطنــه وقــال فــي نفســه: لــم تــزل األحــزان تتبعنــي وكنــت قــد اســترحت لمــا رأيــت تلــك الجيفــة وفرحــت بهــا فرحــًا 

رســتها ســباع الطيــر منــي شــديدًا وقلــت: هــذا رزق ســاقه اهللا إلــي فصــار فرحــي غمــًا وســروري حزنــًا وهمــًا وافت
وحال بينها وبيني فكيـف أرجـو أن أكـون سـالمًا فـي هـذه الـدنيا وأطمـئن إليهـا، وقـد قيـل فـي المثل:الـدنيا دار 
من ال دار له يغتر بها من ال عقل له ويطمئن بماله وولده وقومه وعشيرته ولم يـزل المغتـر بهـا راكنـًا إليهـا 

عليـه التـراب لتـراب أعـز النـاس عليـه وأقـربهم إليـه ومـا للفتـى  يختال فوق األرض حتى يصير تحتهـا ويجثـوا
  خير من الصبر على مكارهها وقد فارقت مكاني ووطني وكنت كارهًا لفرقة أخواني وأصحابي.

فبينما هو في فكرته وٕاذا بذكر من السالحف أقبل منحدر في المـاء ودنـا مـن طيـر المـاء وسـلم عليـه وقـال: 
قـال: حلـول األعـداء فيـه وال صـبر للعاقـل علـى مجـاورة عـدوه، ومـا  ؟موضعك يا سيدي ما الذي أبعدك عن
 أحسن قول بعض الشعراء: 

  فما للساكنين سوى الرحيل  إذا حل الثقيل بأرض قـوم

فقـــال لـــه الســـلحف: إذا كـــان األمـــر كمـــا وصـــفته والحـــال مثـــل مـــا ذكرتـــه فأنـــا ال أزال بـــين يـــديك وال أفارقـــك 
ك، فإنه يقال ال وحشة أشد من وحشة الغريب المنقطع عـن أهلـه ووطنـه، وقـد ألقضي حاجتك وأوفي بخدمت

قيــل إن فرقــة الصــالحين ال يعــد لهــا شــيء مــن المصــائب وممــا يســمى العاقــل نفســه اإلســتئناس فــي الغربــة 
  والصبر على الزرية والكربة وأرجو أن تجمد صحبتي لك وأكون لك خادمًا ومعينًا.

لســلحف قــال لــه: لقــد صــدقت فــي قولــك ولعمــري إنــي وجــدت للفــراق ألمــًا وهمــًا فلمــا ســمع طيــر المــاء مقالــة ا
وهما مدة بعدي عن مكاني وفراقي ألخواني وخالني ألن فيـه الفـراق عبـرة لمـن اعتبـر وفكـرة لمـن تفكـر وٕاذا 
لم يجد الفتى من يسليه من األصحاب ينقطع عنـه الخيـر ويثبـت لـه الشـر سـرمدًا، ولـيس للعاقـل إال التسـلي 

األخوان عن الهموم في جميع األحوال ومالزمـة الصـبر والتجلـد فإنهمـا خصـلتان محمودتـان يعينـان نوائـب ب
  الدهر ويدفعان الفزع والجزع من كل أمر.

فقــال لــه الســلحف: إيــاك والجــزع فإنــه يفســد عليــك عيشــك ويــذهب مروءتــك وزاال يتحــدثان مــع بعضــهما إلــى 
شــى نوائــب الزمــان وطــوارق الحــدثان، فلمــا ســمع الســلحف مقالــة أنقــال طيــر المــاء للســلحف: أنــا لــم أزل أخ

طير الماء أقبل عليه وقبله بين عينيه وقال له: لـم تـزل جماعـة الطيـر تعـرف مشـورتك الخيـر فكيـف تحمـل 
الهم والضير. ولم يسكن روع طير الماء حتى اطمأن، ثم إن طير الماء طار إلى مكـان الجيفـة فلمـا وصـل 

الطير شيئًا وال من تلك الجيفة إال عظمًا فرجع يخبر السلحف بـزوال العـدو مـن مكانـه  إليه لم ير من سباع
فلما وصل إلى السلحف أخبـره بمـا رأى وقـال: إنـي أحـب الرجـوع إلـى مكـاني وأتملـى بخالنـي ألنـه ال صـبر 



العـين للعاقل عن وطنه فذهب معه إلى ذلك المكان فلم يجـد شـيئًا ممـا يخـاف منـه فصـار طيـر المـاء قريـر 
  وأنشد هذين البيتين: 

 ذرعًا وعند اهللا منها المخرج  ولرب نازلة يضيق لها الفتى

  فرجت وكنت أظنها ال تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

ثم سكنا الجزيرة، فبينمـا طيـر المـاء فـي أمـن وسـرور وفـرح وحبـور إذ سـاق إليـه بـازًا جائعـًا فضـربه بمخلبـه  
ه الحذر عند فراغ األجل وسـبب قتلـه غفلتـه عـن التسـبيح، قيـل انـه كـان يقـول فـي ضربة فقتله ولم يغن العن

تسبيحه: سبحان ربنا فيما قدر ودبر، سبحان ربنا فيما أغنى وأفقر، هذا ما كان ما كان من حـديث الطيـر، 
حكايـة الثعلـب مـع  ؟فقال الملك: لقد زدتني بحكايتك مواعظ واعتبـار فهـل عنـد شـيء مـن حكايـات الوحـوش

الذئب وابن آوى فقالت: اعلم ايهـا الملـك أن ثعلبـًا وذئبـًا ألفـا وكـرًا فكانـا يأويـان إليـه مـع بعضـهما فلبثـا علـى 
ذلــك مــدة مــن الزمــان وكــان الــذئب للثعلــب قــاهر، فــاتفق أن الثعلــب أشــار علــى الــذئب بــالرفق وتــرك الفســاد 

حيـل ومكـر وخـداع يصـيد الطيـر مـن وقال له: إن دمـت علـى عتـوك ربمـا سـلط اهللا عليـك ابـن آدم فإنـه ذو 
الجـــو والحـــوت مـــن البحـــر ويقطـــع الجبـــال وينقلهـــا وكـــل ذلـــك مـــن حيلـــه، فعليـــك باإلنصـــاف وتـــرك الشـــر 
واإلعتســاف فإنــه أهنــأ لطعامــك، فلــم يقبــل الــذئب قولــه وأغلــظ لــه الــرد وقــال لــه: ال عالقــة لــك بــالكالم فــي 

  غشيًا عليه.عظيم األمور وجسيمها ثم لطم الثعلب لطمة فخر منها م
 فلما أفاق تبسم في وجه الذئب واعتذر إليه من الكالم الشين وأنشد هذين البيتين: 

 في حبكم وأتيت شيئًا منكـرا  إذا كنت قد أذنبت ذنبًا سالـفـاً 

  يسع المسيء إذا أتى مستغفرا  أنا تائب عما جنيت وعفوكـم

  فيما ال يعنيك تسمع ما ال يرضيك. فقبل الذئب اعتذاره كف عنه أشراره وقال له: ال تتكلم
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثمانين بعد المئة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الذئب قال للثعلب: ال تتكلم فيما ال يعنيك تسـمع مـا ال يرضـيك فقـال لـه 
يم: ال تخبـر عمـا ال تسـأل عنـه أو ال تجـب إلـى مـا ال الثعلب: سمعًا وطاعة فأنا بمعزل عمـا فقـد قـال الحكـ

تدعى إليه وذر الذي ال يعنيك إلى ما ال يعنيك وال تبذل النصيحة لألشرار فـإنهم يجزونـك عليهـا شـرًا، فلمـا 
ســمع الــذئب كــالم الثعلــب تبســم فــي وجهــه ولكنــه أضــمر لــه مكــرًا وقــال: ال بــد أن أســعى فــي هــالك هــذا 

  الثعلب.
إنه صبر علـى أذى الـذئب وقـال فـي نفسـه: إن البطـر واالفتـراء يجلبـان الهـالك ويوقعـان فـي و أما الثعلب ف

اإلرتباك، فقد قيل: من بطر خسر، ومن جهل ندم، ومن خاف سلم، واإلنصاف من شـيم األشـراف واآلداب 
ب يعفـو أشرف االكتساب ومن الرأي مداراة هـذا البـاغي والبـد لـه مصـرع، ثـم أن الثعلـب قـال للـذئب: إن الـر 



ويتـوب علــى عبــده إن اقتــرف الــذنوب وانــا عبــد ضــعيف وقــد ارتكبــت فــي نصــحك التعســيف ولــو علمــت بمــا 
حصل لي من لطمتك لعلمت أنالفيل ال يقوم بـه واليقـدر عليـه ولكنـي ال أشـتكي مـن ألـم هـذه اللطمـة بسـبب 

أحلـى مـن العسـل ما حصل لي بها من السرور، وقد قال الحكيم: ضـرب المـؤدب أولـه صـعب شـديد وآخـره 
  المصفى.

فقال الذئب: غفرت ذنبك وأقلت عثرتك فكـن مـن قـوتي علـى حـذر واعتـرف لـي بالعبوديـة فقـد علمـت قهـري 
لمن عاداني، فسجد له الثعلب وقال له: أطال اهللا عمرك وال زلت قاهرًا لمن عاداك، ولـم يـزل الثعلـب خائفـًا 

ومًا فرأى في حائطه ثلمة فأنكرهـا وقـال فـي نفسـه: إن من الذئب مصانعًا له، ثم إن الثعلب ذهب إلى كرم ي
هذه الثلمة ال بد لها من سبب، وقد قيل: من رأى خرقًا في األرض فلم يجتنبه ويتوق عن اإلقدام عليه كان 
بنفســه مغــرورًا وللهــالك متعرضــًا. وقــد اشــتهر أن بعــض النــاس يعمــل صــورة الثعلــب فــي الكــرم ويقــدم إليــه 

جل أن يرى ثعلبًا آخر فيقدم إليه فيقع فـي الهـالك،و إنـي أرى هـذه الثلمـة مكيـدة، وقـد العنب في األطباق أل
قيل: إن الحذر نصف الشطارة ومن الحذر أن أبحـث علـى هـذه الثلمـة وانظـر لعلـي أجـد عنـدها أمـر يـؤدي 

آهــا إلــى التلــف وال يحملنــي الطمــع علــى أن ألقــي نفســي فــي الهلكــة، ثــم دنــا منهــا وطــاف بهــا وهــو محــاذر فر 
فــإذا هــي حفــرة عظيمــة قــد حفرهــا صــاحب الكــرم ليصــيد فيهــا الــوحش الــذي يفســد الكــرم ورأى عليهــا غطــاء 
ــًا فتــأخر عنهــا وقــال: الحمــد هللا حيــث حــذرتها وأرجــو أن يقــع فيهــا عــدوي الــذئب الــذي نغــص عيشــي،  رقيق

غمــات وأنشــد هــذه فأســتقل بــالكرم وحــدي وأعــيش فيــه آمنــًا. ثــم هــز رأســه وضــحك ضــحكًا عاليــًا واطــرب بالن
  األبيات: 

 في ذي الـبـئر ذئبـا  ليتني أبصرت هذا الوقت

 من بـعـد ذا أبـقـى  وسقاني المر غصبًا ليتني

 ويقضي الذئب نحـبـا  طالما قد ساء قـلـبـي

  وأرى لي فيه نهبا  ثم يخلو الكرم منه 

سهل لك األمور إلى الكـرم بـال تعـب  فلما فرغ من شعره انطلق مسرعًا حتى وصل إلى الذئب وقال: إن اهللا
وهـذا مــن ســعادتك فهنيئــًا لــك بمــا فــتح اهللا عليــك وسـهل لــك مــن تلــك الغنيمــة والــرزق الواســعبال مشــقة، فقــال 

قـال: إنـي انتهيـت إلـى الكـرم فوجـدت صـاحبه قـد مـات ودخلـت  ؟الذئب للثعلب: وما الدليل على ما وصـفت
فلم يشك الـذئب فـي قـول الثعلـب وأدركـه الشـر فقـام حتـى انتهـى  البستان فرأيت األثمار زاهية على األشجار

 إلى الندامة وقد غره الطمع ووقف الثعلب متهافتًا كالميت وتمثل بهذا البيت: 

  تضر بأعناق الرجال المطامع  أتطمع من ليلى بوصلي وٕانما

هدم حائط البسـتان وعلـى اهللا  فلما انتهى الذئب إلى الثلمة قال له الثعلب: ادخل إلى الكرم فقد كفيت مؤونة
تمــام اإلحســان فأقبــل الــذئب ماشــيًا يريــد الــدخول إلــى الكــرم فلمــا توســط غطــاء الثلمــة وقــع فيهــا فاضــطرب 
الثعلــب اضــطرابًا شــديدًا مــن الســرور والفــرح وزوال الهــم والتــرح، ثــم إنــه تطلــع فــي الحفــرة فــرأى الــذئب يبكــي 



رفع الـذئب رأسـه إلـى الثعلـب وقـال لـه: أمـن رحمتـك لـي بكيـت يـا ندمًا وحزنًا على نفسه فبكى الثعلب معه ف
قـال: ال والـذي قـذفك فـي هـذه الحفـرة إنمـا بكيـت لطـول عمـرك الماضـي وأسـفًا علـى كونـك لـم  ؟أبا الحصين

تقع في هذه الثلمة قبل اليوم ولو وقعت قبل اجتمـاعي بـك لكنـت أرحـت واسـترحت، ولكـن أبقيـت إلـى أجلـك 
لــوم. فقــال لــه: أيهــا الثعلــب رح أيهــا المســيء فــي فعلــه لوالــدتي وأخبرهــا بمــا حصــل لــي المحتــوم ووقتــك المع

لعلها تحتال على خالصي فقال له الثعلب: لقد أوقعك في الهالك شدة طمعك وكثرة حرصك حيث سـقطت 
م في حفرة لست منها بسالم ألم تعلم أيها الذئب الجاهل أن صاحب المثل يقول: من لم يفكـر فـي العواقـب لـ

فقال الذئب للثعلب: يا أبـن الحصـين إنمـا كنـت تظهـر محبتـي وترغـب فـي مـودتي وتخـاف  ؟يأمن المعاطب
  من شدة قوتي فال تحقد علي بما فعلته معك فمن قدر وعفا كان أجره على اهللا وقد قال الشاعر: 

 ما خاب قط جميل أينـمـا زرع  ازرع جميًال ولو في غير موضعه

 زرع فليس يحـصـده إال الـذي  مـان بـهإن الجميل وٕان طال الز 

فقال له الثعلب: يا أجهل السباع وأحمق الوحوش في البقاع هل نسيت تجبرك وعتوك وتكبرك وأنت لم ترع 
  حق المعاشرة ولم تنتصح بقول الشاعر: 

  إن الظلوم على حد من النقم  ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً 

 تنم عليك وعين اهللا لم يدعو  تنام عيناك والمظلوم منتبـه

فقــال الــذئب: يــا أبــا الحصــين ال تؤاخــذني بســابق الــذنوب فــالعفو مــن الكــرام مطلــوب وصــنع المعــروف مــن 
  حسن الذخائر وما أحسن قول الشاعر: 

  فليس في كل حين أنت مقتدر  بادر بالخير إذا كنت مقتـدراً 

شـيء تخلصـني بـه مـن الهـالك فقـال لـه الثعلـب:  و ما زال الذئب يتذلل للثعلب ويقول له: لعلك تقدر على 
أيها الفظ الغليظ إني أشبهك في حسن عالنيتك وقبح نيتك بالباز مع الحجـل، قـال الـذئب: وام حـديث البـاز 

قــال الثعلــب: دخلــت يومــًا كرمــًا آلكــل عنبــه فبينمــا أنــا فيــه إذ رأيــت بــازًا انقــض علــى حجــل فلمــا  ؟والحجــل
ل وكــره واختفــى فيــه فتبعــه البــاز ونــاداه: أيهــا الجاهــل إنــي رأيتــك فــي البريــة اقتنصــه انفلــت منــه الحجــل ودخــ

جائعـــًا فرحمتـــك، والتقطـــت لـــك حبـــًا وأمســـكتك لتأكـــل فهربـــت منـــي ولـــم أعـــرف لهروبـــك وجهـــًا إال الحرمـــان، 
فـاظهر وخـذ مــا أتيتـك مـن الحــب فكلـه هنيئـًا مريئــًا، فلمـا سـمع الحجــل قـول البـاز صــدقه وخـرج إليـه فانشــب 

لبـه فيــه ومكنهـا مــه فقــال لـه الحجــل: أهــذا الـذي ذكــرت انـك أتيتنــي بــه مـن البريــة وقلــت لـي هنيئــًا مريئــًا مخا
فكذبت على جعل ما تأكله من لحمي في جوفك سمًا قاتًال، فلما أكله وقع ريشه وسقطت قوته ومـات لوقتـه 

ا قريبًا وأنت غـدرت بـي أوًال، فقـال ثم قال له الثعلب: اعلم ايها الذئب أن من حفر حفرة ألخيه قليبًا وقع فيه
الذئب للثعلب: دعني من هذا المقـال وضـرب األمثـال وال تـذكر لـي مـا سـلف منـي مـن قبـيح الفعـال يكفينـي 
ما أنا فيه من سوء الحال حيث وقعت في ورطة يرثي لي منها العـدو فضـًال عـن الصـديق وانظـر لـي حيلـة 

مشقة فقـد يتحمـل الصـديق لصـديقه أشـد النصـب ويقاسـي  أتخلص بها وكن فيها غياثي وٕان كان عليك ذلك



فيما فيه نجاته العطب وقد قيل: إن الصديق الشفيق خير من األخ الشقيق وٕان تسببت في نجـاتي ألجمعـن 
لك مـن اآللـة مـا يكـون لـك عـدة ن ثـم ثـم ألعلمنـك مـن الحيـل الغريبـة مـا تفـتح بـه الكـروم الخصـيبة وتجنـي 

وقر عينًا، فقـال لـه الثعلـب وهـو يضـحك: مـا أحسـن مـا قالتـه العلمـاء فـي كثيـر  األشجار المثمرة فطب نفساً 
قــال الثعلــب: ذكــر العلمــاء أن غلــيظ الجثــة غلــيظ الطبــع  ؟مــن الجهــل مثلــك قــال الــذئب: ومــا قالــت العلمــاء

يكــون بعيــدًا مــن العقــل قريبــًا مــن الجهــل ألن قولــك أيهــا المــاكر األحمــق قــد يحتمــل الصــديق المشــقة فــي 
يص صديقه صحيح كما ذكرت ولكـن عرفتنـي بجهلـك وقلـة عقلـك كيـف أصـادقك مـع خيانتـك أتحسـبني تخل

لك صديقًا وأنا لك عدو شامت وهذا الكالم أشد من رشق السهام إن كنت تعقل وأما قولك أنك تعطيني من 
جار اآلالت مــا يكــون عــدة لــي وتعلمنــي مــن الحيــل ومــا أصــل بــه إلــى الكــروم المخصــبة وأجتنــي بــه األشــ

المثمــرة فمالــك أيهــا المخــادع الغــادر ال تعــرف لــك حيلــة تــتخلص بهــا مــن الهــالك فمــا أبعــدك مــن المنفعــة 
لنفسك وما ابعدني مـن القبـول لنصـيحتك فـإن كـان عنـدك حيـل فتحيـل لنفسـك فـي الخـالص مـن هـذا األمـر 

فسـك بهـا مـن القتـل الذي أسأل اهللا أن يبعد خالصك منه فانظر أيها الجاهل إن كـان عنـدك حيلـة فخلـص ن
قبل أن تبذل التعليم لغيرك ولكنك مثل إنسان حصل له مرض فاتاه رجل مريض بمثل مرضه ليداويـه فقـال 

فقال له الرجل: هال بـدأت بنفسـك فـي المـداواة، فتركـه وانصـرف. وأنـت  ؟له: هل لك أن أداويك من مرضك
الـذئب كـالم الثعلـب علـم أن ال خيـر لـه أيها الذئب كذلك فـالزم مكانـك واصـبر علـى مـا اصـابك، فلمـا سـمع 

عنده فبكى على نفسه وقال: كنت في غفلة من أمري فـإن خلصـني اهللا مـن هـذا الكـرب ألتـوبن مـن تجبـري 
على من هو أضعف مني وأللبس الصوف وألصعدن الجهل ذاكرًا اهللا تعالى خائفًا من عقابه واعتـزل سـائر 

ى وانتحب فرق له قلب الثعلب وكان لما سمع تضـرعه والكـالم الوحوش وألطعمن المجاهدين والفقراء، ثم بك
الذي يدل على توبته من العتو والتكبر أخذته الشفقة عليـه فوثـب مـن فرحتـه، ووقـف علـى شـفير الحفيـرة ثـم 
جلــس علــى رجليــه وأدلــى ذنبــه فــي الحفيــرة فعنــد ذلــك فعنــد ذلــك قــام ومــد يــده إلــى ذبــن الثعلــب وجذبــه إليــه 

معـه، ثـم قـال لـه الـذئب: أيهـا الثعلـب القليـل الرحمـة كيـف تشـمت بـي وقـد كنـت صـاحبي فصار في الحفيرة 
 وتحت قهري ووقعت معي في الحفيرة وتعجلت لك العقوبة، وقد قال الشاعر: 

 كالكله أنـاخ بـآخـرينـا  إذا ما الدهر جار على الناس

 سيلقى الشامتون كما لقينـا  فقل للشامتين بنـا أفـيقـوا

الذئب للثعلب: فال بد أن أعجل قتلك فبل أن ترى قتلي، فقال الثعلب في نفسه: إني وقعـت مـع هـذا ثم قال 
الجبار وهذا الحال يحتاج إلى المكـر والخـداع، وقـد قيـل: إن المـرأة تصـوغ حليهـا ليـوم الزينـة وفـي المثـل مـا 

محالـة، ومـا احسـن قـول  ادخرتك يا دمعتـي إال لشـدتي وٕان لـم أتحيـل فـي أمـر هـذا الـوحش الظـالم هلكـت ال
  الشاعر: 

 زمن بنوه كأسد بـيشة  عش بالخداع فأنت في

 تستدير رحى المعيشة  وأدر قناة المكر حتـى



  فرض نفسك بالحشيشة  واجن الثمار فإن تفتـك

ثم إن الثعلب قال للذئب: ال تعجل علي بالقتل فتندم أيها الوحش الصنديد صاحب القوة والبأس الشديد وٕان 
هلــت وأمعنــت النظــر فيمــا أحكيــه لــك، عرفــت قصــدي الــذي قصــدته وٕان عجلــت بقتلــي فــال فائــدة لــك فيــه، تم

ونموت جميعنا هاهنا، فقال لـه الـذئب: أيهـا المخـادع المـاكر ومـا الـذي ترجـوه مـن سـالمتي وسـالمتك حتـى 
ته فمما ينبغي فقال له الثعلب: أما قصدي الذي قصد ؟تسألني التمهل عليك فاخبرني بقصدك الذي قصدته

أن تحسن عليه مجازاتي ألني سمعت ما وعدت من نفسك واعترافـك بمـا سـلف منـك وتلهفـك علـى مـا فاتـك 
من التوبة وفعل الخيـر وسـمعت مـا نذرتـه علـى نفسـك مـن كـف األذى عـن األصـحاب وغيـرهم وتركـك أكـل 

الصـوف وتقـرب القربـان هللا  العنب وسائر الفواكه، ولزمك الخشوع وتقلـيم أظـافرك وتكسـير أنيابـك وان تلـبس
تعالى إن نجاك مما أنت فيه فأخذتني الشفقة عليـك مـع اننـي كنـت علـى حـق هالكـك حرصـًا. فلمـا سـمعت 
منــك توبتــك ومــا نــذرت علــى نفســك إن نجــاك اهللا لزمنــي خالصــك ممــا أنــت فيــه فأدليــت إليــك ذنبــي لكيمــا 

والشــدة ولــم تلــتمس النجــاة والســالمة لنفســك تتعلــق بــه وتنجــو فلــم تتــرك الحالــة التــي أنــت عليهــا مــن العنــف 
بالرفق بل جذبتني جذبة ظننت منها أن روحي قد خرجـت فصـرت أنـا وأنـت فـي منزلـة الهـالك والمـوت ومـا 
ينجيني أنا وأنت إال شيء إن قبلته مني خلصت أنا وانت وبعـد ذلـك يجـب عليـك أن تفـي بمـا نذرتـه وأكـون 

منك، قال له الثعلب: تنهض قائمًا وأعلو أنـا فـوق رأسـك حتـى أكـون  رفيقك، فقال له الذئب: وما الذي أقبله
قريبًا من ظاهر األرض فإني حين أصير فوقها أخرج وآتيـك بمـا تتعلـق بـه وتخلـص أنـت بعـد ذلـك فقـال لـه 
الــذئب: لســت بقولــك واثقــًا ألن الحكمــاء قــالوا: مــن اســتعمل الثقــة فــي موضــع الحقــد كــان مخطئــًا. وقيــل مــن 

ة كان مغورًا، ومن جرب المجرب حلت به الندامة، ومن لم يفق بن الحاالت فيعطـي كـل حالـة وثق بغير ثق
 حظها بل حمل األشياء كلها على حالة واحدة قل حظه وكثرت مصائبه، وما أحسن قول الشاعر: 

 سوء الظن من أقوى الفطـن  ال يكـن ظـنـك ال سـيئًا إن

  والظن الحسن مثل فعل الخير  ما رمى اإلنسان في مهلـكة

فقــال الثعلــب: إن ســوء الظــن لــيس محمــودًا فــي كــل حــال وحســن الظــن مــن شــيم الكــرام وعاقبتــه النجــاة مــن 
األهوال وينبغي لك أيها الذئب أن تتحيل على النجاة مما أنت فيه ونسلم جميعًا خير مـن موتنـا فـارجع عـن 

ين: إمــا أن آتيــك بمــا تتعلــق بــه وتنجــو ســوء الظــن والحقــد ألنــك إن أحســنت الظــن بــي ال أخلــو مــن أحــد أمــر 
ممــا أنــت فيــه وٕامــا أن أغــدر بــك فــأخلص وأودعــك وهــذا ممــا ال يمكــن فــإني ال آمــن أن أبتلــي بشــيء ممــا 
ابتليت به فيكون ذلك عقوبة الغدر وقد قيل في األمثال: الوفاء مليح والغدر قبيح، فينبغي أن تثق بي فـإني 

  ر حيلة خالصنا فاألمر أضيق من أن نطيل فيه الكالم.لم أكن جاهًال بحوادث الدهر فال تؤخ
فقال الذئب: إني مع قلة ثقتي بوفائك قد عرفت ما في خاطرك مـن انـك أردت خالصـي لمـا عرفـت تـوبتي  

فقلت في نفسي: إن كان حقًا فيما زعم فإنه يستدرك ما أفسد وٕان كان مبطًال فجـزاؤه علـى ربـه، وهاأنـا أقبـل 
إن غـدرت بـي كـان الغـدر سـببًا لهالكـك، ثـم إن الـذئب انتصـب واقفـًا وأخـذ الثعلـب منك ما أشرت به علي فـ



على أكتافه حتـى سـاوى بـه ظـاهر األرض فوثـب الثعلـب عـن أكتـاف الـذئب حتـى صـار علـى وجـه األرض 
ووقع مغشيًا عليه، فقال له الذئب: يا خليلي ال تغفل عن أمـري وال تـؤخر خالصـي، فضـحك الثعلـب وقهقـه 

ب: أيها المغـرور لـم يـوقعني فـي يـدك إال المـزح معـك والسـخرية بـك وذلـك أنـي لمـا سـمعت توبتـك وقال للذئ
اســتخفني الفــرح فطربــت ورقصــت فتــدلى ذنبــي فــي الحفــرة فجــذبتني فوقعــت عنــدك ثــم انقــذني اهللا تعــالى مــن 

منـامي أنـي يدك فما لي ال أكون عونًا على هالكك وأنت من حزب الشيطان، واعلم أنني رأيت البارحة فـي 
أرقص في عرس فقصصت الرؤيا على معبر، فقال لي: إنك تقع في ورطة وتنجو منها فعلمت وقوعي فـي 
يدك ونجاتي هو تأويل رؤياي وأنت تعلم أيها المغرور الجاهل أني عدوك فكيـف تطمـع بقلـة عقلـك وجهلـك 

لعلمـاء: إن فـي مـوت وكيف أسعى فـي نجاتـك وقـد قالـت ا ؟في إنقاذي إياك مع ما سمعت من غلظ كالمك
الفاجر راحة الناس وتطهيـر لـألرض ولـوال مخافـة أن أحتمـل مـن األلـم فـي الوفـاء لـك مـا هـو أعظـم مـن ألـم 
الغدر لتدبرت في خالصك، فلمـا سـمع الـذئب كـالم الثعلـب عـض علـى كتفـه نـدمًا. وأدرك شـهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  المئة  وفي الليلة الحادية والثمانين بعد
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الذئب لما سمع كالم الثعلب عض على كتفه ندمًا ثم لين لـه فـي الكـالم 
ولم يجد بدًا من ذلك وقال له بلسان خافت: إنكم معشر الثعالـب مـن أحلـى القـوم لسـانًا وألطفهـا مزاحـًا وهـذا 

علــب: أيهــا الجاهــل إن للمــزاح حــد ال يجــاوزه منــك مــزاح ولكــن مــا كــل وقــت يحســن اللعــب والمــزاح، فقــال الث
صاحبه فال تحسـب فـال تحسـب أن اهللا يمكنـك منـي بعـد أن أنقـذني مـن يـديك، فقـال لـه الـذئب: إنـك لجـدير 
أن ترغب في خالصي لما بيننا من سابق المؤاخاة والصحبة وٕان خلصتني ال بـد أن أحسـن مكافاتـك، فقـال 

اهل الفاجر فإنـه يشـينك وال يزينـك، وال تـؤاخ الكـذاب فإنـه إن بـدا منـك الثعلب: قد قال الحكماء: ال تؤاخ الج
خير خفاه وٕان بدا منك شر فشاه، وقال الحكماء: لكل شيء حيلة إال الموت وقد يصلح كل شيء إال فسـاد 
الجـوهر وقــد يـدفع كــل شـيء إال القــدر وأمـا مــن جهـة المكافــأة التـي زعمــت أنـي أســتحقها منـك فــإني أشــبهك 

قالــت: هربــت مــن  ؟لهاربــة مــن الحــاوي إذ رآهــا رجــل وهــي مرعوبــة فقــال لهــا: مــا شــأنك أيتهــا الحيــةبالحيــة ا
الحــاوي فإنــه يطلبنــي فــإن نجيتنــي منــه وأخفيتنــي عنــدك ألحبســن مكافأتــك وأصــنع معــك كــل جميــل فأخــذها 

ه وزال عنهـا اغتنامًا لألجر وطمعًا في المكافـأة وأدخلهـا فـي جيبـه فلمـا فـات الحـاوي ومضـى إلـى حـال سـبيل
فقالت له الحيـة: أخبرنـي فـي  ؟ما كانت تخافه قال لها الرجل: أين المكافأة فقد أنقذتك مما تخافين وتحذرين

وقـد علمـت أننـا ال نتجـاوز هـذه المكافـأة ثـم نهشـته نهشـة مـات منهـا وأنـت أيهـا األحمـق  ؟أي عضو أنهشـك
  شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل أما سمعت قول الشاعر: 

  غيظًا وتحسب أن الغيظ قد زاال  تأمنن فتى أسكنت مهجـتـه ال

 قتاال تبدي انعطافًا وتخفي السم  إن األفاعي وٕان النت مالمسها



فقــال لــه الــذئب الفصــيح صــاحب الوجــه الملــيح: ال تجهــل حــالي وخــوف النــاس منــي وقــد علمــت أنــي أهجــم 
م العبــد بســيده فقــال لــه الثعلــب: أيهــا األحمــق علــى الحصــون وأقلــع الكــروم فافعــل مــا أمرتــك بــه وقــم بــي قيــا

الجاهل المحال بالباطـل إنـي تعجبـت مـن حماقتـك وصـالبة وجهـك فيمـا تـأمرني بـه مـن خـدمتك والقيـام بـين 
  يديك حتى كأنني عبدك ولكن سوف ترى ما يحل بك من شرخ رأسك بالحجارة وكسر أنيابك بالغدارة.

ــ م يــزل يصــيح ألهــل الكــرم حتــى بصــروا بــه وأقبلــوا عليــه ثــم وقــف الثعلــب علــى تــل مشــرف علــى الــروم ول
مسرعين فثبت لهم الثعلب حتى قربوا منه ومن الحفرة التي فيها الذئب ثم ولى الثعلب هاربًا فنظر أصـحاب 
الكــرم فــي الحفــرة فلمــا رأوا فيهــا الــذئب وقعــوا عليــه بالحجــارة الثقــال ولــم يــزاوا يضــربونه بالحجــارة والخشــب 

الرمـاح حتـى قتلـوه وانصـرفوا فرجـع الثعلـب إلـى تلـك الحفـرة ووقـف علـى مقتـل الـذئب، قــرآه  ويطعنونـه بأسـنة
   ميتًا فحرك رأسه من شدة الفرحات وأنشد هذه األبيات: 

 بعدًا وسحقًا لها من مهجة تلفـت  أودى الزمان بنفس الذئب فاختطفت

 فاليوم حلت بك اآلفات والتهبـت  فكم سعيت أبا سرحان في تلـفـي

 عصفت إال وفيها رياح الموت قد  وقعت في حفرة ما حلـهـا أحـد

  ثم إن الثعلب أقام بالكرم وحده مطمئنًا ال يخاف ضررًا وهذا ما كان من حديث الثعلب.
ومما يحكى أن فـأرة وبنـت عـرس كانتـا ينـزالن منـزًال لـبعض النـاس وكـان ذلـك الرجـل فقيـرًا، وقـد مـرض بعـد 

السمســـم المقشـــور، فأعطـــاه لزوجتـــه وأمرهـــا بإصـــالحه فقشـــرته تلـــك المـــرأة أصـــدقائه فوصـــف لـــه الطبيـــب 
وأصلحته، فلما عاينت بنت عرس السمسم أتت إليه ولم تزل تنقل من ذلك السمسـم إلـى حجرهـا طـول يومـه 
حتى نقلت أكثره وجاءت المرأة فرأت نقصان السمسم واضحًا فجلست ترصد من تـأتي إليـه حتـى تعـل سـبب 

نــت عــرس لتنقــل منهــا علــى عادتهــا فــرأت المــرأة جالســة فعلمــت أنهــا ترصــدها فقالــت فــي نقصــانه فنزلــت ب
نفسها: إن لهذا الفعل عواقب ذميمة وٕاني أخشى مـن تلـك المـرأة أن تكـون لـي بالمرصـاد ومـن لـم ينظـر فـي 

يح العواقب ما الدهر له بصاحب، وال بد لي أن أعمل حسنًا أظهر بـه براءتـي مـن جميـع مـا عملتـه مـن القبـ
فجعلت تنقل من ذلك السمسم الذي في حجرها فرأتها المرأة وهي تفعل ذلك، فقالت في نفسها مـا هـذا سـبب 
نقصــه ألنهــا تــأتي بــه مــن حجــر الــذي اختلســه وتضــعه علــى بعضــه وقــد أحســنت إلينــا فــي رد السمســم ومــا 

ى يقــع واعلــم مــن جــزاء مــن أحســن إال أنيحســن إليــه وليســت هــذه آفــة فــي السمســم ولكــن ال أزال أرصــده حتــ
هو، ففهمت بنت عرس ما خطر ببال تلك المـرأة فـانطلق إلـى الفـأرة فقالـت لهـا: يـا أختـي إنـه ال خيـر فـيمن 
ال يرعــى المجــاورة وال يثبــت علــى المــودة، فقالــت الفــأرة نعــم يــا خليلتــي وأنعــم بــك وبجــوارك فمــا ســبب هــذا 

هــو وعيالــه وشــبعوا واســتغنوا عنــه وتركــوه  فقالــت بنــت عــرس: إن رب البيــت اتــى بسمســم فأكــل منــه ؟الكــالم
وقــد أخــذ منــه كــل ذي روح، فلــو أخــذت أنــت األخــرى كنــت أحــق بــه ممــن يأخــذ منــه، فأعجــب الفــأرة ذلــك 
ورقصت ولعبت ذنبها وغرها الطمع في السمسم فقامت مـن وقتهـا وخرجـت مـن بيتهـا فـرأت السمسـم مقشـورًا 

الفأرة في عاقبة األمر وكانت المرأة قد استعدت بهراوة فلـم  يلمع من البياض والمرأة جالسة ترصده فلم تفكر



تتمالك الفـأرة حتـى دخلـت فـي السمسـم وعانـت فيـه وصـارت تأكـل منـه فضـربتها المـرأة بتلـك الهـراوة فشـجت 
  رأسها وكان الطمع سبب هالكها وغفلتها عن عواقب األمور.
حـديث فـي حسـن الصـداقة والمحافظـة عليهـا  فقال الملك: يا شـهرزاد واهللا إن هـذه حكايـة مليحـة فهـل عنـدك

قالـت: نعـم بلغنـي أن غرابـًا وسـنورًا كانـا متـآخين فبينمـا همـا تحـت الشـجرة  ؟عند الشدة والتخلص من الهلكـة
علــى تلــك الحالــة إذ رأيــا نمــرًا مقــبًال علــى تلــك الشــجرة التــي كانــا تحتهــا ولــم يعلمــا بــه حتــى صــار قريبــًا مــن 

علـى الشــجرة وبقــي الســنور متحيـرًا فقــال للغــراب: يــا خليلـي هــل عنــدك حيلــة فــي الشـجرة فطــار الغــراب إلــى أ
فقـال الغـراب: إنمـا تلـتمس األخـوان عنـد الحاجـة إلـيهم فـي الحيلـة عنـد نـزول  ؟خالصي كما هو الرجاء فيك

 المكروه بهم، وما احسن قول الشاعر: 

 ومن يضر نفسه ال ينفعـك  إن صديق الحق من كان معك

 شتت فيه شمله ليجمـعـك  ب الزمان صدعكومن إذا ري

و كان قريبًا من الشجرة رعاة معهم كالب فـذهب الغـراب حتـى ضـرب بجناحـه وجـه األرض ونعـق وصـاح، 
ثم تقدم إليهم وضرب بجناحه وجه بعض الكالب وارتفع قلـيَال فتبعتـه الكـالب وسـارت فـي ثـره ورفـع الراعـي 

ويقع فتبعه وصار الغراب ال يطيـر إال بقـدر الـتخلص مـن الكـالب رأسه فرأى طائرًا يطير قريبًا من األرض 
ويطمعها في أنتفترسه، ثم ارتفع قليًال وتبعتـه الكـالب حتـى انتهـى إلـى الشـجرة التـي تحتهـا النمـر، فلمـا رأت 
ــًا وكــان يظــن أنهيأكــل الســنور فنجــا منــه ذلــك الســنور بحيلــة الغــراب  الكــالب النمــر وثبــت عليــه فــولى هارب

  د أخبرتك بهذا أيها الملك لتعلم أنمودة أخوان الصفا تنجي من الهلكات.صاحبه وق
و حكــي أن ثعلبــًا ســكن فــي بيــت فــي الجبــل وكــان كلمــا ولــد ولــدًا واشــتد ولــده أكلــه مــن الجــوع وٕان لــم يأكــل  

 ولده يضربه الجوع، وكان يأوي إلى ذروة ذلك الجبل غراب فقال الثعلب في نفسه: أريد أن أعقد بيني وبـين
هذا الغراب مـودة واجعلـه لـي مؤنسـًا علـى الوحـدة معاونـا علـى طلـب الـرزق ألنـه يقـدر مـن ذلـك علـى مـا ال 
أقــدر عليــه، فــدنا الثعلــب مــن الغــراب حتــى صــار قريبــًا منــه بحيــث يســمع كالمــه فســلم عليــه ثــم قــال لــه: يــا 

بأنـك جــاري ولـك علــي  جـاري إن للجـار المســلم علـى الجـار المســلم حقـين: حــق الجيـرة وحـق اإلســالم واعلـم
حـــق يجـــب قضـــاؤه وخصوصـــًا مـــع طـــول المجـــاورة، علـــى أن فـــي صـــدري وديعـــة مـــن محبتـــك دعتنـــي إلـــى 

فقـال الغـراب: اعلـم إن خيـر القـول أصـدقه  ؟مالطفتك وبعثتني على التمـاس أخوتـك فمـا عنـدك مـن الجـواب
وعـداوتك فـي القلـب ألنـك  وربما تتحدث بلسانك بما ليس في قلبـك وأخشـى أن تكـون أخوتـك باللسـان ظـاهراً 

آكل وأنا مأكول فوجب علينا التباين في المحبة وال يمكن مواصلتنا، فما الذي دعاك إلـى طلـب مـا ال تـدرك 
وٕارادة ما ال يكون وأنت من جنس الوحوش وأنا مـن جـنس الطيـور وهـذه األخـوة ال تصـح. فقـال لـه الثعلـب: 

منهم ربما يصل إلى بعض منافع األخوان وقد اختـرت  إن من موضع اإلخالء فأحسن اإلختيار فيما يختاره
قربــك واختــرت األنــس بــك ليكــون بعضــنا عونــًا لــبعض علــى أغراضــنا وتعقــب مودتنــا، وعنــدي حكايــات فــي 
حسن الصداقة فإن أردت أن أحكيهـا حكيتهـا لـك، فقـال الغـراب: أذنـت لـك أن تبثهـا فحـدثني بهـا حتـى أعـر 



مع يا خليلي يحكى عـن برغـوت وفـأرة ومـا يسـتدل بـه علـى مـا ذكرتـه لـك، فالمراد منها، فقال له الثعلب: اس
فقـال الثعلـب: زعمـوا أن فــارة فـي بيـت رجـل مــن التجـار كثيـر المـال فــآوى  ؟فقـال الغـرا ب: وكيـف كـان ذلــك

البرغوت ليلة إلى فراش ذلك التاجر فرأى بدنًا ناعمًا وكان البرغوت عطشانًا فشرب من دمـه، ووجـد التـاجر 
برغوت ألمًا فاستيقظ من النوم واستوى قاعدًا ونادى أتباعـه فأسـرعوا إليـه وشـمروا عـن أيـديهم يطوفـون من ال

على البرغـوت، فلمـا أحـس البرغـوت بالطلـب ولـى هاربـًا فصـادف حجـر الفـأرة فدخلـه، فلمـا رأتـه الفـأرة قالـت 
 ؟ليـك وال مضـاررتكله: ما الذي أدخلك علي ولست من جـوهري وال مـن جنسـي ولسـت بـآمن مـن الغلظـة ع

فقال لها البرغوت: إني هربت إلى منزلك وفزت بنفسي من القتل وأتيت مستجيرًا بك وال طمـع لـي فـي بيتـك 
وال يلحقك مني شر يدعوك إلى الخروج من منزلك وٕاني أرجو أن أكافئك على إحسـانك بكـل جميـل وسـوف 

أدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم تحمدين عاقبة ما أقول لـك، فلمـا سـمعت الفـأرة كـالم البرغـوت. و 
  المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الفـأرة لمـا سـمعت كـالم البرغـوت قالـت: إذا كـان الكـالم علـى مـا أخبـرت 

لـك مـودتي وال تنـدم  فاطمئن هنا وما عليك بأس وال تجد إال ما يسرك وال يصيبك إال ما يصيبني وقد بـذلت
على ما فاتك من دم التاجر وال تأسف على قوتـك منـه وارض بمـا تيسـر لـك مـن العـيش فـإن ذلـك أسـلم لـك 

  وقد سمعت أيها البرغوت بعض الوعاظ ينشد هذه األبيات: 
 قضيت دهري بماذا اتـفـق  سلكت طريق القناعة واإلنفراد

 قوملح جريش وثوب خـلـ  بكسرة خبـز وشـربة مـاء

 وٕاال قنعت بـمـا قـد رزق  فإن يسر اهللا لي عـيشـتـي

فلمــا ســمع البرغــوت كــالم الفــأرة، قــال: يــا أختــي قــد ســمعت وصــيته وانقــدت إلــى طاعتــك وال قــوة لــي علــى  
مخالفتك إلـى أن ينقضـي العمـر بتلـك النيـة فقالـت لـه الفـأرة: كفـى بصـدق المـودة فـي صـالح النيـة ثـم انعقـد 

لبرغــوت بعــد ذلــك يــأوي إلــى فــراش التــاجر وال يتحــاور بلغتــه ويــأوي بالليــل مــع الفــأرة فــي الــود بينهمــا وكــان ا
مسكنها فاتفق أن التاجر جاء ليلة إلى منزله بدنانير كثيرة فجعل يقلبهـا، فلمـا سـمعت الفـأرة صـوت الـدنانير 

فـأرة للبرغـوت: أطلعت رأسها من جحرها وجهلت تنظر إليها حتى وضعها التاجر تحت وسادة ونام فقالـت ال
فقـال لهـا البرغـوت:  ؟أما ترى الفرصة والحظ العظـيم، فهـل عنـدك حيلـة إلـى بلـوغ الغـرض مـن تلـك الـدنانير

قــد التزمــت لــك بإخراجــه مــن البيــت ثــم انطلــق البرغــوت إلــى فــراش التــاجر ولدغــه لدغــة قويــة لــم يكــن جــرى 
التــاجر فانتبــه التــاجر يفــتش علــى  للتــاجر مثلهــا، ثــم تنحــى البرغــوت إلــى موضــع يــأمن فيــه علــى نفســه مــن

البرغــوت فلــم يجــد شــيئًا فرقــد علــى جنبــه اآلخــر فلدغــه البرغــوت لدغــة أشــد مــن األولــى فقلــق التــاجر وفــارق 



وخرج إلـى مصـطبة داره فنـام هنـاك ولـم ينتبـه إلـى الصـباح ثـم إن الفـأرة أقبلـت علـى الـدنانير حتـى لـم تتـرك 
  منها شيئًا.

جر يتهم الناس ويظـن الظنـون ثـم قـال الثعلـب للغـراب: واعلـم أنـي لـم أقـل لـك فلما أصبح الصباح صار التا
هــذا الكــالم أيهــا الغــراب البصــير العاقــل الخبيــر إال ليصــل إليــك جــزاء إحســانك إلــي كمــا وصــل للفــأرة جــزاء 
إحسانها إلـى البرغـوت فـانظر كيـف جازاهـا أحسـن المجـازاة وكافأهـا أحسـن المكافـأة، فقـال الغـراب: إن شـاء 
المحسن يحسن أو ال يحسـن ولـيس اإلحسـان واجبـًا لمـن الـتمس صـلة بقطيعـة وٕان أحسـنت إليـك مـع كونـك 
عدوي أكون أتسبب فـي قطيعـة نفسـي، وأنـت أيهـا الثعلـب ذو مكـر وخـداع ومـن شـيمتك المكـر والخديعـة ال 

لكتــه تــؤمن علــى عهــد ال أمــان لــه، وقــد بلغنــي عــن قريــب أنــك غــدرت بصــاحبك الــذئب ومكــرت بــه حتــى أه
بغدرك وحيلتك وفعلت به هذه األمور مع أنه من جنسك وقد صحبته مدة مديدة فما أبقيت عليه فكيف أثـق 
منــك بنصــيحة وٕاذا كــان هــذا فعلــك مــع صــاحبك الــذي مــن جنســك فكيــف فعلــك مــع عــدوك الــذي مــن غيــر 

ر مـع ضـواري وما مثالك معي إال مثال الصقر مع ضواري الطير، فقال الثعلب: ومـا حكايـة الصـق ؟جنسك
  فقال الغراب: زعموا أن صقرًا كان جبارًا عنيدًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟الطير

 

  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الغـراب قـال: زعمـوا أن صـقرًا كـان جبـارًا عنيـدًا أيـام شـبيبته وكـان سـباع 

ســباع الطيــر تفــزع منــه وال يســلم مــن شــره أحــد ولــه حكايــات كثيــرة فــي ظلمــه وتجبــره وكــان دأب هــذا البــر و 
الصقر األذى لسائر الطيـور فلمـا مـرت عليـه السـنون ضـعف وجـاع واشـتد جهـده بعـد فقـد قوتـه فـأجمع رأيـه 

والشـدة وأنـت  على أن يأتي مجمع الطيـر فيأكـل مـا يفضـل منهـا، فعنـد ذلـك صـار قوتـه بالحيلـة البعثـد القـوة
كذلك أيها الثعلب إن عدمت قوتك ما عدمت خداعك ولست أشك في أن ما تطلبه من صحبتي حيلة علـى 
قوتك فال كنت ممن يضع يده في يدك ألن اهللا أعطاني قوة في جناحي وحذرًا فـي نفسـي وبصـرًا فـي عينـي 

عش بسالم، فلما يئس الثعلـب  وأعلم أن من تشبه بأقوى منه تعب وربما هلك. هذا ما عندي الكالم واذهب
  من مصادقة الغراب رجع من حزنه يئن وقرع للندامة سنًا على سن.

قــال لــه  ؟فلمــا ســمع الغــراب بكــاءه وأنينــه ورأى كآبتــه وحزنــه قــال: أيهــا الثعلــب مــا نابــك حتــى قرعــت نابــك
وهـذا مـا كـان مـن  الثعلب: إنما قرعـت سـني ألنـي رأيتـك أخـدع منـي ثـم ولـى هاربـًا ورجـع إلـى جحـره طالبـًا،

 ؟حديثهما أيها الملك، فقال الملك: يا شهرزاد ما أحسن هذه الحكايات هل عنـدك شـيء مثلهـا مـن الخرافـات
قالت: ويحكى أن قنفذًا مسكنًا بجانب نخلة وكـان الورشـان هـو وزوجتـه فلمـا اتخـذا عشـا فـي النخلـة وعاشـا  

يأكـل مـن ثمـر النخـل وأنـا أجـد إلـى ذلـك سـبيًال ولكـن فوقها عيشًا رغيـدًا فقـال القنفـذ فـي نفسـه: إن الورشـان 
البد من استعمال الحيلة، ثم حفر في أسفل النخلة بيتًا واتخـذه سـكنًا لـه ولزوجتـه وٕالـى جانبـه مسـجدًا وانفـرد 
فيه وأظهر النسك والعبادة، وترك الدنيا وكان الورشان متعبدًا مصليًا فرق لـه مـن شـدة زهـده وقـال: كـم سـنة 

قـال شـوك  ؟قـال: مـا يسـقط مـن النخلـة قـال: مـا لباسـك ؟قال: مدة ثالثين سنة قال: ما طعامـك ؟وأنت هكذا



قـال: اخترتـه علـى غيـر طريـق ألجـل أن أرشـد  ؟أنتفع بخشونته، فقال: وكيف اخترت مكانك هذا على غيـره
فيمـا  الضال وأعلم الجاهـل، فقـال لـه الورشـان: كنـت أظهـر علـى انـك علـى غيـر هـذه الحالـة ولكننـي رغبـت

عندك فقال القنفذ: إنـي أخشـى أن يكـون قولـك ضـد فعلـك فتكـون كـالزراع الـذي جـاء وقـت الـزرع قصـر فـي 
بذره وقال: إني أخشـى أن يكـون أوان الـزرع قـد فـات فـأكون قـد أضـعت المـال بسـرعة البـذر فلمـا جـاء وقـت 

، فقـال الورشـان للقنفـذ: الحصاد ورأى الناس يحصدون ندم على ما فاته من تقصيره ومن تخلفه ومـات أسـفاً 
قــال لــه القنفــذ: خــذ فــي اإلســتعداد  ؟ومــاذا أصــنع حتــى أتخلــص مــن عالئــق الــدنيا وأنقطــع إلــى عبــادة ربــي

للميعاد والقناعـة بالكفايـة فـي الـزاد، فقـال الورشـان: كيـف لـي بـذلك وأنـا طـائر ال أسـتطيع أن أتجـاوز النخلـة 
أســتقر فيــه فقــال القنفــذ: يمكنــك أن تنثــر مــن ثمــر  ولــو اســتطعت ذلــك مــا عرفــت موضــعاً  ؟التــي فيهــا قــوتي

النخلة ما يكفيك مؤونة عام أنت وزوجتك وتسكن قي وكر تحت النخلة اللتماس حسن إرشادك، ثم مل إلى 
ما نثرته من الثمـر فانقلـه جميعـًا وادخـره قوتـًا للعـدم وٕاذا فرغـت الثمـار وطـال عليـك المطـال سـر إلـى كفـاف 

زاك اهللا خيــرًا حيــث ذكرتنــي بالميعــاد وهــديتني إلــى الرشــاد ثــم تعــب الورشــان هــو العــيش. فقــال الورشــان: جــ
وزوجته في طرح الثمر حتى لم يبق في النخلة شيء فوجد القنفذ ما يأكـل وفـرح بـه ومـأل مسـكنه مـن الثمـر 

يمــا وادخــره لقوتــه وقــال فــي نفســه: إن الورشــان هــو وزوجتــه إذا احتاجــا إلــى مؤونتهمــا طلباهــا منــي وطمعــًا ف
  عندي وركنا إلى تزهدي وورعي.

فلما رأى الورشان منه الخديعة الئحـة قـال لـه: أيـن الليلـة مـن البارحـة فمـا تعلـم أن للمظلـومين ناصـرًا فإيـاك 
قـال:  ؟والمكـر والخديعـة، لـئال يصـيبك مـا أصـاب الخـداعين الـذين مكـروا بالتـاجر، فقـال القنفـذ: وكيـف ذلـك

لهـا سـنده كـان ذا مـال واسـع فشـد جمـاًال وجهـز متاعـًا وخـرج بـه إلـى بعـض بلغني أن تاجرًا من مدينة يقـال 
المــدن ليبيعــه فيهــا فتبعــه رجــالن مــن المكــرة وحمــال شــيئا مــن مــال ومتــاع وأظهــرا للتــاجر أنهمــا مــن التجــار 

  وساروا معه فلما نزال أول منزل اتفقا على المكر به وأخذ ما معه.
به وقال في نفسه: لو مكرت بصاحبي بعد مكرنا بالتاجر لصـفا ثم إن كل واحد منهما أضمر المكر لصاح 

لي الوقت وأخذت جميع المال، ثم أضمرا لبعضهما نية فاسدة وأخذ كل منهما طعامًا وجعل فيه سـمًا وقربـه 
لصاحبه فقـتال بعضـهما وكانـا يجلسـان مـع التـاجر ويحدثانـه فلمـا أبطـأوا عليـه فـتش عليهمـا ليعـرف خبرهمـا 

فعلم أنهم كانا محتالين وأرادا المكر به فعـاد عليهمـا مكرهمـا وسـلم التـاجر والمـال معـه فقـال  فوجدهما ميتين
قالت: بلغني أيهـا الملـك  ؟الملك نبهتني يا شهرزاد على شيء كنت غافًال عنه أفال تزيديني من هذه األمور
المدينـة التـي هـو فيهـا إال  السعيد أن رجًال كان عنده قرد وكـان ذلـك الرجـل سـارقًا ال يـدخل سـقًا مـن أسـواق

ويرجــع بكســب عظــيم فــاتفق أن رجــًال حمــل أثوابــًا ليبيعهــا فــذهب بهــا إلــى الســوق وصــار ينــادي عليهــا فــال 
يســـومها أحـــد وكـــان ال يعرضـــها علـــى أحـــد إال امتنـــع مـــن شـــرائها فـــاتفق أن الســـارق الـــذي معـــه القـــرد رأى 

لــس يســتريح مــن التعــب فلعــب القــرد أمامــه الشــخص الــذي معــه اليــاب المقطعــة وكــان وضــعها فــي بقجــة وج
حتى أشغله بالفرجة عليه واختلس منه تلك البقجة، ثم أخذ القرد وذهب إلى السوق مكان خال وفـتح البقجـة 
فرأى تلك الثياب المقطعة فوضعها في بقجة نفيسة وذهب بها إلى سوق آخر وعرض البقجة للبيع بما فيهـا 



ا قلـــة الـــثمن فرآهـــا رجـــل وأعجبـــه نفاســـتها فاشـــتراها وذهـــب بهـــا إلـــى واشـــترط أن ال تفـــتح ورغـــب النـــاس فيهـــ
قــال: متــاع نفــيس اشــتريته بــدون القيمــة ألبيعــه واخــذنا فائدتــه  ؟زوجتــه، فلمــا رأت ذلــك امرأتــه قالــت: مــا هــذا

أمــا تعلــم أن مــن اشــترى شــيئًا ولــم  ؟فقالــت: أيهــا المغبــون هــذا المتــاع بأقــل مــن قيمتــه إال إذا كــان مســروقاً 
فقالــت: بلغنــي أن حائكــًا كــان فــي  ؟ينــه كــان مخطئــًا وكــان مثلــه مثــل الحائــك فقــال لهــا: وكيــف كــان ذلــكيعا

بعض القـرى وكـان يعمـل فـال ينـال القـوت إال بجهـد، فـاتفق أن رجـًال مـن األغنيـاء كـان سـاكنًا قريبـًا منـه قـد 
الناعمــة يقــدم لهــم األطعمــة  أولــم وليمــة ودعــا النــاس إليهــا فحضــر الحائــك فــرأى النــاس الــذين علــيهم الثيــاب

الفاخرة وصاحب المنزل يعظمهم لمـا يـرى مـن حسـن زيهـم، فقـال فـي نفسـه: لـو بـدلت تلـك الصـنعة بصـنعة 
ــًا فــاخرة وارتفــع شــأني وعظمــت فــي أعــين  أخــف مؤونــة منهــا وأكثــر أجــرة لجمعــت مــاًال كثيــرًا واشــتريت ثياب

صعد سورًا شاهقًا ثم رمـى بنفسـه إلـى األرض  الناس ثم نظر إلى بعض مالعب الحاضرين في الوليمة وقد
ونهــض قائمــًا فقــال فــي نفســه: ال بــد أن أعمــل مثــل عمــل هــذا وال أعجــز عنــه، ثــم صــعد إلــى الســور ورمــى 
نفسه، فلما وصل إلى األرض انـدقت رقبتـه فمـات وٕانمـا أخبرتـك بـذلك لـئال يـتمكن منـك الشـره، فترغـب فيمـا 

  ليس من شانك.
ل عـالم يسـلم بعلمـه وال كـل جاهـل يعطـب بجهلـه وقـد أيـت الحـاوي الخبيـر باألفـاعي فقال لها زوجها: ما ك 

العالم بها وربمـا نهشـته الحيـة فقتلتـه وقـد يظهـر بهـا الـذي ال معرفـة لـه بهـا وال علـم عنـده بأحوالـه ثـم خـالف 
فـي تهمـة زوجته واشترى المتاع وأخذ في تلك العـادة فصـار يشـتري مـن السـارقين بـدون القيمـة إلـى أن وقـع 

فهلــك فيهــا وكــان فــي زمنــه عصــفور يــأتي كــل يــوم إلــى ملــك مــن ملــوك الطيــر ولــم يــزل غاديــًا ورائحــًا عنــده 
بحيث كان أول داخل عليه وآخر خارج مـن عنـده فـاتفق أن جماعـة مـن الطيـر اجتمعـوا فـي جبـل عـال مـن 

ن ملــك ينظــر فــي أمورنــا الجبــال فقــال بعضــهم لــبعض: إنــا قــد كثرنــا وكثــر االخــتالف بيننــا، وال بــد لنــا مــ
فتجتمـع كلمتنـا ويــزول االخـتالف عنـا، فمــر بهـم ذلـك العصــفور فأشـار علـيهم بتمليــك الطـاووس وهـو الملــك 
الــذي يتــردد إليــه فاختــاروا الطــاووس وجعلــوه علــيهم ملكــًا فأحســن إلــيهم وجعــل ذلــك العصــفور كاتبــه ووزيــره 

صـفور غـاب يومـًا عـن الطـاووس فقلـق قلقـًا عظيمـًا فكان تـارة يتـرك المالزمـة وينظـر فـي األمـور، ثـم إن الع
فقـال العصـفور:  ؟فبينما هو كذلك إذ دخل عليه العصفور فقال له: مـا الـذي أخـرك وأنـت أقـرب اتبـاعي إي

قـال العصـفور: رأيـت رجـًال معــه  ؟رأيـت أمـرًا واشـتبه علـي فتخوفـت منــه، فقـال لـه الطـاووس: مـا الـذي رأيــت
أوتادهــا وبــذر فــي وســطها حبــًا وقعــد بعيــدًا عنهــا فجلــس انظــر مــا يفعــل  شــبكة قــد نصــبها عنــد وكــري وثبــت

فبينمــا أنــا كــذلك إذا بكركــي هــو وزوجتــه قــد ســاقهما القضــاء والقــدر حتــى ســقطا فــي وســط الشــبكة، فصــارا 
يصرخان فقام الصياد وأخذهما فأزعجني ذلك وهذا سبب غيـابي عنـك يـا ملـك الزمـان ومـا بقيـت أسـكن هـذا 

ن الشبكة، فقال له الطاووس: ال ترحل من مكانك ألنه ال ينفع الحذر مـن القـدر فامتثـل أمـره، الوكر حذرًا م
وقــال: سأصــبر وال أرحــل طاعــة للملــك ولــم يــزل العصــفور محــاذرًا علــى نفســه وأخــذ الطعــام إلــى الطــاووس 

  فأكل حتى اكتفى وتناول على الطعام ماء ثم ذهب العصفور.



إذا بعصـفورين يقتـتالن فـي األرض فقـال فـي نفسـه: كيـف أكـون وزيــر  فبينمـا هـو فـي بعـض األيـام شاخصـاً 
الملك وأرى العصافير تقتتل في جواري واهللا ألصلحن بينهمـا، ثـم ذهـب إليهمـا ليصـلح بينهمـا فقلـب الصـياد 
الشبكة على الجميع فوقع العصفور في وسطها فقـام إليـه الصـياد وأخـذه ودفعـه إلـى صـاحبه وقـال: اسـتوثق 

مين لــم أر أحســن منــه، فقــال العصــفور فــي نفســه قــد وقعــت فيمــا كنــت أخــاف ومــا كــان آمنــًا إال بــه فإنــه ســ
 الطاووس ولم ينفعني الحذر من القدر فال مفر من القضاء للمحاذر وما أحسن قول الشاعر: 

 أبدًا وما هو كائن سيكـون  ما ال يكون فال يكون بحيلة

 مغبون ائماً وأخو الجهالة د  سيكون ما هو كائن في وقته

فقــال الملــك: يــا شــهرزاد زيــديني مــن هــذا الحــديث فقالــت: الليلــة القابلــة أن أبقــاني الملــك أعــزه اهللا. وأدرك 
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  حكاية علي بن البكار مع شمس النهار 

  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد المئة 
نه كان في قديم الزمان في خالفة هارون الرشيد رجل تـاجر لـه ولـد يسـمى قالت: بلغني أيها الملك السعيد أ

أبا الحسن علي بن طاهر وكان كثير المال والنوال حسن الصورة محبوبًا عند كل من يراه وكان يدخل دار 
الخالفــة مــن غيــر غــذن ويحبــه جميــع ســراري الخليفــة وجواريــه وكــان ينادمــه وينشــد عنــده األشــعار ويحدثــه 

األخبــار إال أنـه كــان يبيـع ويشــتري فـي ســوق التجـار وكــان يجلـس علــى دكـان شــاب مـن أوالد ملــوك بنـوادر 
العجــم يقــال لــه: علــي بــن بكــار وكــان ذلــك الشــاب ملــيح القامــة ظريــف الشــكل كامــل الصــورة مــورد الخــدين 

ان مقــرون الحــاجبين عــذب الكـــالم ضــاحك الســن يحـــب البســط واإلنشــراح فــاتفق لهمـــا كانــا جالســين يتحـــدث
ويضحكان وٕاذا بعشر جوار كأنهن األقمار وكل منهن ذات حسن وجمال وقد واعتـدال وبيـنهن صـبية راكبـة 

  على بغلة بسرج مزركش، له ركاب من الذهب كما قال فيها الشاعر: 
  رخيم الحواشي ال هراء وال نزر  لها بشر مثل الحرير ومنـطـق

 لباب ماتفعل الخمـرفعوالن باأل  وعينان قال اهللا كونا فـكـانـتـا

 الحشر ويا سلوة الحباب موعدك  فيا حبها زدني جوى كـل لـيلة

فلما وصلوا إلى دكان أبي الحسن نزلت عن البغلة وجلست على دكانه فسلمت عليـه وسـلم عليهـا فلمـا رآهـا 
 ؟نصـافعلي بن كار سلبت عقله وأراد القيام فقالت له: اجلس مكانك كيف تذهب إذا حضرنا هذا مـا هـو ا

 فقال: واهللا يا سيدتي إني هارب مما رأيت وما أحسن قول الشاعر:  

 فعز الفؤاد عـزاء جـمـيال  هي الشمس مسكنها في السماء

 ولن تستطـيع إلـيك نـزوال  فلن تستطيع إليهـا صـعـوداً 



ا: هـذا غريـب فقال له ؟فلما سمعت ذلك الكالم تبسمت وقالت ألبي الحسن: ما اسم هذا الفتى ومن أين هو
اسمه علي بن بكار بن ملك العجم والغريب يجب إكرامه فقالت له: إذا جاءتك جاريتي فارسـله لعنـدي فقـال 

  أبو الحسن: على الرأس ثم قامت وتوجهت إلى حال سبيلها. هذا ما كان من أمرها.
ة إلــى أبــي وأمــا مــا كــان مــن أمــر علــي بــن بكــار فإنــه صــار ال يعــرف مــا يقــول وبعــد ســاعة جــاءت الجاريــ

الحسن وقالت: إن سيدتي تطلبك أنت ورفيقك فنهض أبو الحسن وأخذ معه علي بن بكـار وتوجهـا إلـى دار 
هــارون الرشــيد فأدخلتهمــا فــي مقصــورة وأجلســتهما وٕاذا بالموائــد وضــعت قــدامهما فــأكال وغســال أيــديهما، ثــم 

مــا مقصــورة أخــرى مركبــة علــى أربعــة أحضــرت لهمــا الشــراب فشــربا، ثــم أمرتهمــا بالقيــام فقامــا معهــا وأدخلته
أعمــدة وهــي مفروشــة بــأنواع الفــرش مزينــة بأحســن الزينــة، كأنهــا مــن قصــور الجنــان اندهشــا ممــا عاينــا مــن 
التحـف. فبينمـا همـا يتفرجــان علـى هـذه الغرائـب وٕاذا بعشــر جـوار أقـبلن وبيـنهن جاريــة اسـمها شـمس النهــار 

عرها وعليهــا لبــاس أزرق أزرار مــن الحريــر بطــراز مـــن كأنهــا القمــر بــين النجــوم وهــي متوحشــة تفاضــل شــ
الذهب وفي وسطها حياصة مرصعة بـأنواع الجـواهر ولـم تـزل تتبختـر حتـى جلسـت علـى السـرير فلمـا رآهـا 

  علي بن بكار أنشد هذه األشعار: 
 وتمادي وجدي وطول غرامي  إن هذي هي ابتداء سقـامـي

  وبري عظاميمن ولوعي بها   عندها قد رأيت نفسـي ذابـت

فلما فرغ من شعره قال ألبي الحسن لو عملت معي خيرًا كنت أخبرتني بهذه األمور قبل الدخول هنا ألجـل 
أن أوطن نفسي وأصبرها على مـا أصـابها ثـم بكـى وأن واشـتكى فقـال لـه أبـو الحسـن: يـا أخـي أنـا مـا أردت 

دك عــن لقائهــا ويحيــل بينــك وبــين لــك إال الخيــر ولكــن خشــيت أن أعلمــك بــذلك فيلحقــك مــن الوجــد مــا يصــ
وصــالها فطــب نفســًا وقــر عينــًا فهــي بســعدك مقبلــة وللقائــك متوصــلة، فقــال علــي بــن بكــار: مــا اســم هــذه 

فقــال أبــو الحســن: تســـمى شــمس النهــار وهــي مــن محـــاظي أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد وهـــذا  ؟الصــبية
علي بن بكار وتأمل هو حسـنها واشـتغال المكان قصر الخالفة ثم إن شمس النهار جلست وتأملت محاسن 

بحب بعضهما وقـد أمـرت الجـواري أن تجلـس كـل واحـدة مـنهن فـي مكانهـا علـى سـرير، فجلسـت كـل واحـدة 
  قبال طاقة وأمرتهن بالغناء فتسلمت واحدة منهن العود وأنشدت تقول: 

 وخذ الجواب عالنية  أعد الرسالة ثـانـية

 الـيهوقفت أشكو ح  وٕاليك يا ملك المالح

 ويا حياتي الغـالـية  موالي يا قلبي العزيز

 هبة وٕاال عــارية  أنعم علي بـقـبـلة

 بعينها وكمـا هـي  وأردها لك ال عدمت

  خذها ونفسي راضية  وٕاذا أردت زيادة



 يهنيك ثوب العافـية  يا ملبسي ثوب الرضا

  وتار وأنشدت هذه األشعار: فطرب علي بن بكار وقال: زيديني من مثل هذا الشعر، فحركت األ
  علمت طول البكا جفوني  من كثرة البعد يا حبيبـي

 ومنتهى غايتـي ودينـي  يا حظ عيني ومـنـاهـا

 في عبرة الواله الحزين  ارث لمن طرفه غـريق

  فلما فرغت من شعرها قالت شمس النهار لجارية غيرها: أنشدي فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: 
 ومال بالنوم عن عيني تمايلـه  رت من لحظه ال من مدامتهسك

 والشمول شلتني بل شمـائلـه  فما السالف سلتني بل سوالفـه

 غالئله وغالى عقلي بما تهوى  لوى بعزمي أصداغًا لوين لـه

فلمــا ســمعت شــمس النهــار إنشــاد الجــاري تنهــدت وأعجبهــا الشــعر ثــم أمــرت جاريــة أخــرى أن تغنــي فأنشــدت 
  ه األبيات: هذ

 يبدو الشباب عليه رشح مـياه  وجه لمصباح السماء مباهـي

  معنى الهوى في طيبها متناهي  رقم العدار غالليته بـأحـرف

 الـلـه هذا المنمنم في طراز  نادى عليه الحسن حين لقـيتـه

فأخــذت العــود فلمــا فرغــت مــن شــعرها قــال علــي بــن بكــار لجاريــة قريــب منــه، أنشــدي أنــت أيتهــا الجاريــة 
  وأنشدت هذه األبيات: 

 هذا التمادي والـدالل  زمن الوصل يضيق عن

 ما هكذا أهل الجمـال  كم من صدود متـلـف

 بطيب ساعات الوصال  فاستغنموا وقت السعود

فلمــا فرغــت مــن شــعرها تنهــد علــي بــن بكــار وأرســل دموعــه الغــزار، فلمــا رأتــه شــمس النهــار قــد بكــى وأن 
ا الوجد والغرام وأتلفها الوله والهيام فقامت من فوق السـرير وجـاءت إلـى بـاب القبـة فقـام علـي واشتكى أحرقه

بن بكار وتلقاها ووقعا مغشيًا عليهما في باب القبة فقمن الجواري إليهما وحملنهمـا وأدخلنهمـا القبـة ورششـن 
رير فقالـت الصـبية: أيـن أبـو عليهما مـاء الـورد فلمـا أفاقـا لـم يجـدا أبـا الحسـن وكـان قـد اختفـى فـي جانـب سـ

الحسن فنظر لها من جانب السرير فسلمت عليه وقالت له: أسأل اهللا أن يقـدرني علـى مكافأتـك يـا صـاحب 
المعروف، ثم أقبلت على علي بن بكار وقالت له: يا سيدي ما بلغ بك الهوى إلـى غايـة إال وعنـدي أمثالهـا 

ن بكــار: واهللا يــا ســيدتي لــيس جمــع المــال شــملي بــك ولــيس لنــا إال الصــبر علــى مــا أصــابنا، فقــال علــي بــ
يطيب وو ال ينطفئ إليك ما عنـدي مـن اللهيـب وال يـذهب مـا تمكـن مـن حبـك فـي قلبـي إال بـذهاب روحـي، 
ثم بكى فنزلت دموعه على خده كأنها المطر، فلمـا رأتـه شـمس النهـار يبكـي بكـت لبكائـه فقـال أبـو الحسـن: 



ت مـن شـأنكما فـإن حالكمـا عجيـب وأمركمـا غريـب فـي هـذا البكـاء وأنتمـا واهللا إني عجبت من أمركما واحتـر 
ثــم قــال: هــذا لــيس وقــت حــزن وبكــاء بــل هــذا وقــت ســرور  ؟مجتمعــان فكيــف يكــون الحــال بعــد انفصــالكما

  وفرح.
فأشارت شمس النهار إلى جارية فقامت وعادت ومعها وصـائف حـامالت مائـدة صـحافها مـن الفضـة وفيهـا 

وضعت المائدة قـدامها وصـارت شـمس النهـار تأكـل وتلقـم علـي بـن بكـار حتـى اكتفـوا، ثـم  أنواع الطعام، ثم
رفعــت المائــدة وغســلوا أيــديهم وجــاءتهم المبــاخر بــأنواع العــود وجــاءت القمــاقم بمــاء الــورد فتبخــروا وتطيبــوا 

نفــس وتلــذ وقــدمت لهــم أطبــاق مــن الــذهب المنقــوش فيهــا مــن أنــواع الشــراب والفواكــه والنقــل ومــا تشــتهي األ
األعين، ثم جاءت لهم بطشت من العقيق مآلن من المدام، فاختارت شمس النهار عشـر وصـائف أوقفـتهن 
عنـــدها وعشـــر جـــوار مـــن المغنيـــات وصـــرفت بـــاقي الجـــواري إلـــى أمـــاكنهن وامـــرت بعـــض الحاضـــرات مـــن 

 الجواري أن يضربن العود ففعلن ما أمرت به، وأنشدت واحدة منهن: 

 فجدد بعد اليأس في الوصل مطعمي  ية ضـاحـكـاً بنفسي من رد التحـ

 وأظهرت للعذال ما بين أضلـعـي  لقد أبرزت سر الغـرام سـرائري

 مـعـي كأن دموع العين تعشقـه  وحالت دموع العين بينـي وبـينـه

  فلما فرغت من شعرها قامت شمس النهار ومألت الكأس وشربته ثم مألته وأعطته لعلي بن بكار.
  ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.و أدر 

  
  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد المئة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن شــمس النهــار مــألت الكــأس لعلــي بــن بكــار، ثــم أمــرت جاريــة أن تغنــي 
  فأنشدت هذين البيتين: 

 فمن مثل الكأس عيني تسـكـب  تشابه دمعي إذ جرى ومدامـتـي

  جفوني أم من أدمعي كنت أشرب  ال أدري أبالخمر أسلـبـت فواهللا

فلمــا فرغــت مــن شــعرها شــرب علــي بــن بكــار كأســه ورده إلــى شــمس النهــار فمألتــه وناولتــه ألبــي الحســن 
  فشربه: ثم أخذت العود وقالت: ال يغني على قدحي غيري، ثم شدت األوتار وأنشدت هذه األشعار: 

 جدًا ونار الهوى في صدره تتقدو   غرائب الدمع في خديه تضطرب

 بعدوا فالدمع إن قربوا جار وٕان  يبكي من القرب خوفًا من تباعدهم

فلمــا ســمع علــي بــن بكــار وأبــو الحســن والحاضــرون شــعر شــمس النهــار كــادوا يطيــروا مــن الطــرب ولعبــوا  
ا ســيدتي وصــل وضــحكوا، فبينمــا هــم علــى هــذا الحــال إذا بجاريــة أقبلــت وهــي ترتعــد مــن الخــوف وقالــت: يــ

أمير المؤمنين وهاهو بالباب ومعه عفيف ومسرور وغيرهما، فلما سمعوا كالم الجارية كـادوا أن يهلكـوا مـن 



الخــوف فضــحكت شــمس النهــار وقالــت: ال تخــافوا، ثــم قالــت للجاريــة: ردي علــيهم الجــواب بقــدر مــا نتحــول 
تان وجلسـت علـى سـريرها وأمـرت جاريـة من هذا المكان، ثم إنها أمرت بغلق باب القبة ثم خرجت إلـى البسـ

أن تكـــبس رجليهـــا وأمـــرت بقيـــة الجـــواري أن يمضـــين إلـــى أمـــاكنهن وأمـــرت الجاريـــة أن تـــدع البـــاب مفتوحـــًا 
ليدخل الخليفة فدخل مسرور ومن معه وكانوا عشرون وبأيديهم السيوف فسـلموا علـى شـمس النهـار، فقالـت 

ن يسـلم عليـك وقـد اسـتوحش لرؤيتـك ويخبـرك أنـه كـان عنـده فقـالوا: إن أميـر المـؤمني ؟لهم: ألي شيء جئـتم
اليــوم ســرور وحــظ زائــد وأحــب أن يكــون ختــام الســرور بوجــودك فــي هــذه الســاعة، فهــل تــأتين عنــده أو يــأتي 

فقامــــت وقبلــــت األرض وقالــــت ســــمعًا وطاعــــة ألميــــر المــــؤمنين، ثــــم أمــــرت بإحضــــار القهرمانــــات  ؟عنــــدك
قبلة على ما أمر به الخليفة وكان المكـان كـامًال فـي جميـع أمـوره ثـم والجواري فحضرن وأظهرت لهن انها م

قالــت للخــدم: امضــوا إلــى أميــر المــؤمنين واخبــروه أننــي فــي انتظــاره بعــد قليــل إلــى أنــأهيئ لــه مكانــًا بــالفرش 
  واألمتعة فمضى الخدم مسرعين إلى أمير المؤمنين.

ر وضــمته إلــى صــدرها وودعتــه فبكــى بكــاًء ثــم إن شــمس النهــار قلعــت ودخلــت إلــى معشــوقها علــي بــن بكــا
شديدًا وقال: يا سيدتي هذا الوداع فمتعيني بـه لعلـه يكـون علـى تلـف نفسـي وهـالك روحـي فـي هـواك ولكـن 
أســأل اهللا أن يرزقنــي الصــبر علــى مــا بالنــي بــه مــن محبتــي، فقالــت لــه شــمس النهــار: واهللا مــا يصــير فــي 

جتمع بمن يسـليك فتكـون مصـونًا وغرامـك مكنونـًا وأمـا أنـا فسـوف التلف إال أنا فإنك قد تخرج إلى السوق وت
أقع في البالء خصوصًا وقد وعدت الخليفة بميعاد فربما يلجقني من ذلك عظيم الخطـر بسـبب شـوقي إليـك 

وبـأي  ؟وبـأي قلـب أحضـر عنـد الخليفـة ؟وحبي لك وتعشـقي فيـك وتأسـفي علـى مفارقتـك، فبـأي لسـان أغنـي
وبـأي ذوق أشـرب مـدامًا مـا أنـت  ؟وكيـف أكـون فـي حضـرة لـم تكـن بهـا ؟أنـت فيـهنظر أنظر إلى مكان مـا 

فقال لها أبو الحسن: ال تتحيري واصبري وال تغفلي عن منادمة أمير المؤمنين هـذه الليلـة وال تريـه  ؟حاضره
قائمـة  تهاونًا، فبينما هما في الكالم إذا بجارية قدمت وقالت: يا سيدتي جاء غلمان أمير المؤمنين فنهضـت

وقالت للجارية: خذي أبا الحسن ورفيقـه واقصـدي بهمـا أعلـى الروشـن المطـل علـى البسـتان ودعيهمـا هنـاك 
إلــى الظــالم ثــم تحيلــي فــي خروجهمــا فأخــذتهما وأطلعتهمــا فــي الروشــن وأغلقــت البــاب عليهمــا ومضــت إلــى 

ائة خادم بأيديهم السيوف وحواليـه حال سبيلها وصارا ينظران إلى البستان، وٕاذا بالخليفة قدم وقدامه نحو الم
عشـــرون جاريـــة كـــأنهن األقمـــار علـــيهن أفخـــر مـــا يكـــون مـــن الملبـــوس وعلـــى رأس كـــل واحـــدة تـــاج مكلـــل 
بالجواهر واليواقيت وفي يد كل واحدة شمعة موقودة والخليفة يمشي بينهن وهن محيطات به مـن كـل ناحيـة 

شمس النهار وجميع من عندها من الجواري وال  ومسرور وعفيف ووصيف قدامه وهو يتمايل بينهم. فقامت
قينــه مــن البســتان وقــبلن األرض بــين يديــه ولــم يــزلن ســائرات أمامــه إلــى أن جلــس علــى الســرير والــذين فــي 
البســـتان مـــن الجـــواري والخـــدم وقفـــوا حولـــه والشـــموع موقـــودة واآلالت تضـــرب إلـــى أن أمـــرهم باإلنصـــراف 

علـى السـرير بجانـب سـرير الخليفـة وصـارت تحدثـه، كـل ذلـك  والجلوس علـى األسـرة فجلسـت شـمس النهـار
  وأبو الحسن وعلي بن بكار ينظران ويسمعان والخليفة لم يرهما.



ثم إن الخليفة صار يلعب مع شمس النهار، وأمر بفتح القبـة ففتحـت وشـرعوا طيقانهـا وأوقـدوا الشـموع حتـى 
ون آلـت المشـروب فقـال أبـو الحسـن: إن هـذه صار المكـان وقـت الظـالم كالنهـار، ثـم إن الخـدم صـاروا ينقلـ

اآلالت والمشروب والتحـف مـا رأيـت مثلـه وهـذا شـيء مـن أصـناف الجـواهر مـا سـمعت بمثلـه وقـد خيـل لـي 
في المنام وقد اندهش عقلي وخفق قلبي، وأما علي بن بكار فإنه لمـا فارقتـه شـمس النهـار لـم يـزل مطروحـًا 

ينظر إلى هذه الفعال التي ال يوجد مثلها فقـال ألبـي الحسـن:  على األرض من شدة العشق فلما أفاق صار
يا أخي أخشى أن ينظرنا الخليفة أو يعلـم حالنـا وأكثـر خـوفي عليـك وأمـا أنـا فـإني أعلـم نفسـي مـن الهـالكين 

  وما سبب موتي إال العشق والغرام وفرط الوجد والهيام ونرجو من اهللا الخالص مما بلينا.
وأبو الحسن ينظران من الروشين إلـى الخليفـة ومـا هـو فيـه حتـى تكاملـت الحضـرة  و لم يزل علي بن بكار 

بين يدي الخليفة، ثم إن الخليفة التفـت إلـى جاريـة مـن الجـواري وقـال: هـات مـا عنـدك يـا غـرام مـن السـماع 
 المطرب فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: 

  ورنده فحنت إلى بان الحجاز  وما وجد إعرابية بان أهلهـا

 بنار قراه والدمـوع بـورده  إذا آنست ركبًا تكفل شوقهـا

 بـوده يرى أنني أذنبت ذنبـاً   بأعظم من وجدي بحبي وغنما

فلما سمعت شمس النهار هـذا الشـعر وقعـت مغشـيًا عليهـا مـن فـوق الكرسـي الـذي كانـت عليـه وغابـت عـن 
ر مـن الروشـن وقـع مغشـيًا عليـه، فقـال أبـو الحسـن: الوجود فقام الجواري واحتملنها، فلما نظـر علـي بـن بكـا

إن القضــاء قســم الغــرام بينكمــا بالتســوية، فبينمــا همــا يتحــدثان إذا بالجاريــة التــي أطلعتهــا الروشــن جاءتهمــا 
وقالت: يا أبا الحسن انهض أنت ورفيقك وانزال فقد ضاقت علينا الدنيا وأنا خائفة أن يظهر أمرنـا فقومـا فـي 

فصـارت  ؟ متنا. فقال أبو الحسن: فكيف ينهض معي هذا الغالم وال قدرة له على النهـوضهذه الساعة وٕاال
الجارية ترش ماء الورد على وجهه حتى أفاق فحمله أبـو الحسـن هـو والجاريـة ونـزال بـه مـن الروشـن ومشـيا 

قالـت للـذي فـي قليًال، ثم فتحت الجارية بيدها فجاء زورق فيه إنسان يقذف فأطلعتهما الجاريـة فـي الـزورق و 
الزورق: أطلعهما في ذلك البر، فلما نزال في الزورق وفارق البستان نظر علي بن بكـار إلـى القبـة والبسـتان 

  وودعهما بهذين البيتين: 
  وأخرى على الرمضاء تحت فؤادي  مددت إلى التوديع كفـًا ضـعـيفة

 يزاد وال كان هـذا الـزاد آخـر  فال كان هذا آخر الـعـهـد بـين

ثـــم إن الجاريـــة قالـــت للمـــالح: أســـرع بهمـــا، فصـــار يقـــذف ألجـــل الســـرعة والجاريـــة معهـــم. وأدرك شـــهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد المئة 
قالـت: بلغنــي أيهــا الملـك الســعيد أن المــالح صــار يقـذف والجاريــة معهــم إلــى أن قطعـوا ذلــك الجانــب وعــدوا 
إلـى البــر الثــاني، ثــم انصــرفت الجاريــة وودعتهمــا وطلعـا فــي البــر وقالــت لهمــا: كــان قصــدي أن ال أفارقكمــا 
لكنني ال أقدر أن أسير إلى مكان غير هذا الموضع، ثم إن الجارية عادت وصار علـي بـن بكـار مطروحـًا 

أمــين ونخشــى علــى  بــين يــدي أبــي الحســن ال يســتطيع النهــوض فقــال لــه أبــو الحســن: إن هــذا المكــان غيــر
أنفســنا مــن التلــف فــي هــذا المكــان بســبب اللصــوص وأوالد الحــرام فقــام علــي بــن بكــار يتمشــى قلــيًال وهــو ال 
يسـتطيع المشـي، وكــان أبـو الحسـن لــه فـي ذلــك الجانـب أصـدقاء فقصــد مـن يثــق بـه ويـركن إليــه مـنهم فــدق 

  بابه فخرج إليه مسرعًا.
له وأجلسهما وتحدث معهما وسألهما أين كانا فقال أبو الحسن: قد فلما رآهما رحب بهما ودخل بهم إلى منز 

خرجنــا فــي هــذا الوقــت وقــد أحوجنــا إلــى هــذا األمــر إنســان عاملتــه فــي دراهــم وبلغنــي أنــه يريــد الســفر بمــالي 
فخرجت في هذه الليلة وقصدته واستأنست برفيقي هذا علي بن بكار، وجئنا لعلنا ننظره فتـوارى منـا ولـم نـره 

بــال شــيء وشــق علينــا العــودة فــي هــذا الليــل ولــم نــر لنــا محــًال غيــر محلــك فجئنــا إليــك علــى عوائــدك  وعــدنا
  الجميلة فرحب بهما واجتهد في إكرامهما وأقاما عنده بقية ليلتهما.

فلما أصبح الصباح خرجا من عنده وما زاال يمشيان حتـى وصـال إلـى المدينـة ودخـال وجـازا علـى بيـت إبـي 
صــاحبه علــي بــن بكــار وأدخلــه بيتــه فاضــجعا علــى الفــراش قلــيًال، ثــم أفاقــا فــأمر أبــو الحســن فحلــف علــى 

الحســن غلمانــه أن يفرشــوا البيــت فرشــًا فــاخرًا ففعلــوا، ثــم إن أبــا الحســن قــال فــي نفســه: ال بــد أن أؤانــس هــذا 
روا لـه المـاء الغالم وأسليه عما هو فيه فإني أدرى بأمره، ثم إن علي بن بكار لما أفاق استدعى بماء فحضـ

  فقام وتوضأ وصلى ما فاته من الفروض في يومه وليلته وصار يسلي نفسه بالكالم.
فلما رأى منه ذلك أبـو الحسـن تقـدم إليـه وقـال: علـى األليـق بمـا أنـت فيـه أن تقـيم عنـدي هـذه الليلـة لينشـرح 

ي مـا بـدا لـك فـإني صدرك وينفرج ما بك من كرب الشوق وتتالهى معنا، فقـال علـي بـن بكـار: أفعـل يـا أخـ
علـى كـل حــال غيـر نــاج ممـا أصـابني فاصــنع مـا أنــت صـانع، فقـام أبــو الحسـن واســتدعى غلمانـه وأحضــر 
أصــحابه وأرســل إلــى أربــاب المغــاني واآلالت فحضــروا وأقــاموا علــى أكــل وشــرب وانشــراح بــاقي اليــوم إلــى 

فأخــذت المغنيــة العــود وجعلــت  المســاء ثــم أوقــدوا الشــموع ودارت بيــنهم كــؤوس المنادمــة وطــاب لهــم الوقــت
  تقول: 

 فأضناني وفارقت الحبـائب  رميت من الزمان بسهم لحظ

 وٕاني قبل هذا كنت حاسب  وعاندني الزمان وقل صبري

فلما سمع علي بن بكار كالم المغنية خر مغشـيًا عليـه ولـم يـزل فـي غشـيته إلـى أن طلـع الفجـر ويـئس منـه 
وطلب الذهاب إلى بيته فلم يمنعه أبـو الحسـن خوفـًا مـن عاقبـة أمـره فاتـاه أبو الحسن ولما طلع النهار أفاق 

غلمانه ببغلة وأركبوه وصار معه أبو الحسن إلى أن أدخله منزله فلما اطمأن فـي بيتـه حمـد اهللا أبـو الحسـن 



على خالصه من هذه الورطة وصار يسـليه وهـو ال يتمالـك نفسـه مـن شـدة الغـرام ثـم إن أبـا الحسـن ودعـه. 
  درك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأ
 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد المئة 
قالــت: بلغنـــي أيهـــا الملــك الســـعيد أن أبـــا الحســن ودعـــه، فقـــال لـــه علــي بـــن بكـــار: يــا أخـــي ال تقطـــع عنـــي 

غيــر قليــل األخبــار فقــال: ســمعًا وطاعــة ن ثــم إن أبــا الحســنقام مــن عنــده وأتــى إلــى دكانــه وفتحهافمــا جلــس 
حتى أقبلت إليه الجارية وسلمت فرد عليها السالم ونظر إليها فوجدهاخافقة القلـب يظهـر عليهـا أثـر الكآبـة، 

فقالــت: ســوف أخبــرك بحالــه، كيــف حــال علــي بــن بكــار  ؟فقــال لهــا أهــًال وســهًال كيــف حــال شــمس النهــار
ذلـك األمـر ثـم قالـت: إن حــال فأخبرهـا أبـو الحسـن بجميـع مـا كــان مـن أمـره فتأسـفت وتأوهـت وتعجبـت مــن 

سيدتي اعجـب مـن ذلـك ن لمـا تـوجهتم رجعـت وقلبـي يخفـق علـيكم وماصـدقت بنجـاتكم فلمـا رجعـت وجـدت 
ســيتي مطروحــة فــي القبــة، ال تــتكلم وال تــرد علــى احــد واميــر المــؤمنين جــالس عنــد رأســها ال يجــد مــن يخبــره 

ل ثـم أفاقـت، فقـال لهـا أميـر المـؤمنين: مـا الـذي بخبرها ولم يعلم ما بها ولم تزل في غشيتها إلى نصف الليـ
فلمــا ســمعت شــمس النهــار كــالم الخليفــة قبلــت  ؟ومــا الــذي اعتــراك فــي هــذه الليلــة ؟أصــابك يــا شــمس النهــار

أقدامه وقالت له: يا أمير المـؤمنين جعلنـي اهللا فـداءك إنـه خـامرني خلـط، فأضـرم النـار فـي جسـدي فوقعـت 
 ؟اعلـم كيــف كـان حـالي، فقــال لهـا الخليفـة: مـا الــذي اسـتعملتيه فـي نهــاركمغشـيًا علـي مـن شــدة مـا بـي وال 

قالت: أفطرت على شيء لم آكله قط ثـم أظهـرت القـوة واسـتدعيت بشـيء مـن الشـراب فشـربته وسـألت أميـر 
المـــؤمنين أن يعـــود إلـــى انشـــراحه فعـــاد إلـــى الجلـــوس فـــي القبـــة فلمـــا جئـــت إليهـــا ســـألتني بمـــا فعلـــت معكمـــا 

أنشده علي بن بكار فسكتت، ثم إن أمير المؤمنين جلس وأمـر الجاريـة بالغنـاء فأنشـدت هـذين  وأخبرتها بما
  البيتين: 

 فياليت شعري كيف حالكم بـعـدي ولم يصف لي شيء من العيش بعدكم

 بـعـدي إذا كنتم تبكون دمعًا على  يحق لدمعي أن يكون مـن الـدمـا

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. فلما سمعت هذا الشعر وقعت مغشيًا عليها.
و فــي الليلــة الثامنــة والثمــانين بعــد المئــة قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنالجاريــة قالــت ألبــي الحســن: إن 
سيدتي لما سمعت هذا الشعر وقعت مغشـيًا عليهـا فأمسـكت يـدها ورششـت مـاء الـورد علـى وجههـا فأفاقـت، 

تهتكي نفسك ومن يحويه قصرك بحياة محبوبـك أن تصـبير، فقالـت: هـل فـي األمـر فقلت لها: يا سيدتي ال 
  فأنا أطلبه ألن فيه راحتي، فبينما نحن في هذا القول إذ غنت جارية بقول الشاعر:  ؟أكثر من الموت

 فقلت وأين الصبر بعد فراقه  وقالوا لعل الصبر يعقب راحة

 عناقه الصبر عندنقطع حبال   وقد أكيد الميثاق بيني وبـينـه



فلما فرغت من الشعر وقعـت مغشـيًا عليهـا فنظرهـا الخليفـة فـأتى مسـرعًا إليهـا وأمـر برفـع الشـراب وأن تعـود 
كـــل جاريـــة إلـــى مقصـــورتها وأقـــام عنـــدها بـــاقي ليلتـــه إلـــى أن أصـــبح الصـــباح فاســـتدعى األطبـــاء وأمـــرهم 

ها حتـى ظننـت أنهـا قـد انصـلح حالهـا وهـذا بمعالجتها ولم يعلـم بمـا هـي فيـه مـن العشـق والغـرام وأقمـت عنـد
الـذي عـاقبي عـن المجــيء إليكمـا وقـد خلقــت عنـدها جماعـة مــن خواصـها لمـا أمرتنــي بالمسـير إليكمـا آلخــذ 

  خبر علي بن بكار واعود إليها.
فلمــا ســمع أبــو الحســن كالمهــا تعجــب وقــال لهــا: واهللا أخبرتــك بجميــع مــا كــان مــن أمــره فعــودي إلــى ســيدتك 

هــا وحثيهــا علــى الصــبر وقــولي لهــا اكتمــي الســر وأخبريهــا أنــي عرفــت امرهــا وهــو امــر صــعب وســلمي علي
  يحتاج إلى التدبير فشكرته الجارية ثم ودعته وانصرفت إلى سيدتها. هذا ما كان من أمرها.

 وأما ما كان من أمر أبي الحسن فإنه لم يزل في دكانه إلى آخر النهار فلما مضى النهار قام وقفل دكانـه 
وأتــى إلــى دار علــي بــن بكــار فــدق البــاب فخــرج لــه بعــض غلمانــه وأدخلــه فلمــا دخــل عليــه تبســم واستبشــر 
بقدومه وقال له: يا أبا الحسن اوحشتني لتخلفك عنـي فـي هـذا اليـوم وروحـي متعلقـة بـك بـاقي عمـري، فقـال 

اءت جاريــة شــمس لــه أبــو الحســن: دع هــذا الكــالم فلــو أمكــن فــداءك كنــت أفــديك بروحــي وفــي هــذا اليــوم جــ
النهــار وأخبرتنــي أنــه مــا اعاقهــا عــن المجــيء إال جلــوس الخليفــة عنــد ســيدتها وأخبرتنــي بمــا كــان مــن امــر 
سيدتها وحكى له جميع ما سمعه من الجارية فتأسف علي بن بكار غايـة األسـف وبكـى ثـم التفـت إلـى أبـي 

وٕانـي أسـألك مـن فضـلك  ؟تكـون الحيلـةالحسن وقال لـه: بـاهللا أن تسـاعدني علـى مـا بليـت بـه وأخبرنـي مـاذا 
المبيت عندي في هذه الليلة ألستانس بك، فامتثل أبو الحسن أمره واجابه إلى المبيـت عنـده، وباتـا يتحـدثان 

 في تلك الليلة، ثم إن علي بن بكار بكى وأرسل العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 وفرت برمح القد درع تصبري  غفرت بسيف اللحظ ذمة مغفري

 كافور فجر شق ليل العنبـري  علت لنا من تحت مسكة خالهاوج

 سكنت فرائده غدير الـسـكـر  فزعت فضرست العقيق بلؤلـؤ

  في صدرها فنظرت ما لم أنظر  وتنهدت جزعًا فأثـر كـفـهـا

 بصحيفة البلور خمسة أسطـر  أقالم مرجان كتبين تـعـتـبـر

 ة جفنها المتكـسـرإياك ضرب  يا حامل السيف الصقيل إذا رنت

 بأسمـر حملت عليك من القوم  وتوق يا رب القناة الطـعـن إن

فلمــا فــرغ علــي بــن بكــار مــن شــعره صــرخ صــرخة عظيمــة ووقــع مغشــيًا عليــه فظــن أبــو الحســن أن روحــه 
خرجي من جسده ولم يزل في غشيته حتى طلع النهار فأفاق وتحدث مـع أبـي الحسـن ولـم يـزل أبـو الحسـن 

د علي بن بكار إلـى صـحوة النهـار. ثـم انصـرف مـن عنـده وجـاء إلـى دكانـه وفتحهـا وٕاذا بالجاريـة جالسًا عن
جاءته ووقفت عنده، فلما نظر إليها أومأت إليـه بالسـالم فـرد عليهـا السـالم وبلغتـه سـالم سـيدتها وقالـت لـه: 

الغـرام فإنـه ال ينـام  فقال لها: يا جارية ال تسـألي عـن حالـه ومـا هـو فيـه مـن شـدة ؟كيف حال علي بن بكار



الليل وال يستريح النهار وقد أنحله السهر وغلب عليه الضجر وصار في حال ال يسر حبيب فقالت لـه: إن 
سيدتي تسلم عليك وقد كتبت له ورقة وهي في حال أعظم من حاله وقـد سـلمتني الورقـة، وقالـت: ال تـأتيني 

فهل لك أن تسير معي إلى علي بن بكار، وتأخذ منـه إال بجوابها وافعلي ما أمرتك به وها هي الورقة معي 
فقال لها أبو الحسن: سمعًا وطاعة، ثم قفل الدكان وأخـذ معـه الجاريـة وذهـب بهـا إلـى مكـان غيـر  ؟الجواب

الذي جاء منه ولم يزاال سائرين حتى وصال إلى دار علي بـن بكـار، ثـم أوقـف الجاريـة علـى البـاب ودخـل. 
  ت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكت

  
  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد المئة 

قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن أبـا الحسـن ذهـب بالجاريـة ودخـل البيـت فلمـا رآه علـي بـن بكـار فـرح بـه 
فقال له أبو الحسـن: سـبب مجيئـي أن فالنـًا أرسـل إليـك جاريتـه برقعـة تتضـمن سـالمه وذكـر فيهـا أن سـبب 

فقـال علــي بــن بكــار: أدخلوهــا  ؟عــذر حصــل لـه، والجاريــة واقفــة بالبــاب فهـل تــأذن لهــا بالــدخول تـاخره عنــك
وأشار له أبو الحسن انها جارية شمس النهار ففهم اإلشارة، فلما رآها تحرك وفرح وقـال لهـا باإلشـارة: كيـف 

ا وقبلهــا وناولهــا ألبــي فقالــت بخيــر، ثــم أخرجــت الورقــة ودفعتهــا لــه فأخــذه ؟حــال الســيدة شــفاها اهللا وعافاهــا
  الحسن فوجد مكتوبا فيها هذه األبيات: 

 فاستغن في ذكره عن النظـر  ينبيك هذا الرسول عن خبـري

 وطرفه ال يزال بالـسـهـر  خلقت صبا بحـبـكـم دنـفـا

 قلبي حلق مواقـع الـقـدر  أكابد الصبر في البالء فـمـا

  غبت عن بصري قلبي وال يوم  فقر عينًا فلست تبـعـد عـن

 قد حله واسـتـدل بـاألثـر  وانظر إلى جسمك النحيل وما

و بعــد فقــد كتبــت لــك كتابــًا بغيــر بيــان وأطلقــت لــك بغيــر لســان وجملــت شــرح حــالي أنلــي عينــًا ال يفارقهــا  
يشـًا السهر وقلبًا ال تبرح عنه الفكر فكأنني قط ما عرفت صحة وال فرحة وال رأيت منظرًا باهيًا وال قطعت ع

هنيــًا، وكــانني خلقــت مــن الصــبابة ولــم ألــم الوجــد والكآبــة فعلــى الســقام متــرادف والغــرام متضــاعف والشــوق 
 متكاسر وصوت كما قال الشاعر: 

 والعين ساهرة والجسم متعوب  القلب منقبض والفكر منبسـط

 والعقل مختبل والقلب مسلوب  والصبر منفصل والهجر متصل

فــئ نــار البلــوى لكنهــا تتعلــل مــن أعلــه اإلشــتياق وأتفلــه الفــراق وغنــي اتســلى بــذكر و اعلــم أن الشــكوى ال تط
  نفط الوصال وما أحسن قول من قال: 

 والكـتـب فأين حالوات الرسائل  إذا لم يكن في الحب سخط وال رضا



يــة فلمــا قــال أبــو الحســن: فلمــا قرأناهــا هيجــت ألفــاظي بالبلــي وأصــابت معانيهــا مقــاتلي ثــم دفعتهــا إلــى الجار 
اخــذتها قــال لهــا علــي بــن بكــار: أبلغــي ســيدتك ســالمي وعرفيهــا بوجــدي وغرامــي وامتــزاج المحبــة بلحمــي 
وعظامي واخبريها انني محتاج إلى من ينقذني من بحر الهالك وينجيني مـن هـذا اإلرتبـاك، ثـم بكـى فبكـت 

ضــى إلــى دكانــه. وأدرك الجاريــة لبكائــه وودعتــه وخرجــت مــن عنــده وخــرج أبــو الحســن معهــا، ثــم ودعهــا وم
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التسعين بعد المئة 

قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أبا الحسن ودع الجارية ورجع إلى دكانه فلما جلس فيه وجد قلبـه انقـبض 
ني ذهـب إلـى علـي بـن بكـار وضاق صدره وتحير في أمره ولم يزل في فكر بقية يزمه وليلته وفي اليوم الثـا

وجلــس عنــده حتــى ذهبــت النــاس وســاله عــن حالــه فأخــذ فــي شــكوى الغــرام ومــا بــه مــن الوجــد والهيــام وأنشــد 
  يقول: 

 وروع بالنوى حي ومـيت  شكا ألم الغرام الناس قبلـي

 فإني ال سمعـت وال رأيت  واما مثل ما ضمت ضلوعي

لــك فـي محبتــك كيــف يكـون هــذا الوجــد وضـعف الحركــة، وقــد فقـال أبــو الحسـن: أنــا مــا رأيـت وال ســمعت بمث
قـال ابـو الحسـن: فـركن  ؟تعلقت بحبيب موافق فكيف إذا تعلقت بحبيب مخالف مخادع فكـان أمـرك ينكشـف

علي بن بكار إلى كالمي وشكرني على ذلك وكان لي صاحب يطلع على أمري وامر علي بن بكار ويعلـم 
نـا غيـره وكـان يـأتيني فيسـألني عـن حـال علـي بـن بكـار وبعـد قليـل يسـألني أننا متوافقان ولم يعلم أحـد مـا بين

عن الجاريـة فقلـت لـه: قـد دعتـه إليهـا، وكـان بينـه وبينهـا مـا ال مزيـد عليـه وهـذا آخـر مـا انتهـى مـن أمرهمـا 
قــال أبــو الحســن: اعلــم أن رجــل  ؟ولكــن دبــرت لنفســي أمــر أريــد عرضــه عليــك. فقــال لــه صــاحبه: مــا هــو

المعـامالت بـين الرجـال والنسـاء وأخشـى أن ينكشـف أمرهمـا فيكـون سـببًا لهالكـي وأخـذ مـالي  معروف بكثـرة
وهتك عيالي وقد اقتضى رأيي أن أجمع مالي وأجهز حالي وأتوجه إلى مدينة البصـرة وأقـيم بهـا حتـى أنظـر 

ينهما، والحـال ما يكون من أحوالهما بحيث ال يشعر بي أحد فإن المحبة قد تمكنت منهما ودارت المراسلة ب
أن الرسول بينهما جارية وهي كاتمة ألسرارهما واخشى أن يغلب عليهـا الضـجر فتبـوح بسـرهما ألحـد فيشـيع 
خبرهما ويؤدي ذلك إلى هالكي ويكون سببًا لتلفي وليس لي عذر عند الناس، فقال له صاحبه قـد أخبرتنـي 

فـه وتخشـاه ونجـاك ممـا عقبـاه وهـذا الـرأي بخبر خطير يخاف من مثلـه العاقـل الخبيـر كفـاك اهللا شـر مـا تخا
  هو الصواب.

فانصرف أبو الحسن إلـى منزلـه وصـار يقضـي مصـالحه ويتجهـز للسـفر إلـى البصـرة، وقـد قضـى مصـالحه 
وسافر إلى البصرة فجاء صاحبه بعد ثالثة أيام ليزوره فلم يجـده فسـأل عنـه جيرانـه فقـالوا لـه: إنـه توجـه مـن 

ــأتي، مــدة ثالثــة أيــام إلــى البصــرة  ــديون وعــن قريــب ي ألن لــه معاملــة عنــد تجارهــا فــذهب ليطالــب أربــاب ال



فاحتــار الرجــل فــي أمــره وصــار ال يــدري أيــن يــذهب وقــال: يــا ليتنــي لــم أفــارق أبــا الحســن، ثــم دبــر حيلــة 
يتوصل بها إلى علي بن بكار فقصد داره وقال لبعض غلمانه: استأذن لي سيدك ألدخل أسلم عليه، فدخل 

بر سيده به ثم عاد إليه وأذن له بالدخول فـدخل عليـه فوجـده ملقـى علـى الوسـادة فسـلم عليـه فـرد الغالمو اخ
  عليه السالم ورحب.

ثم إن الرجل اعتذر إليه في تخلفه عنه تلك المدة، ثم قال لـه: يـا سـيدي إن بينـي وبينـك وبـين أبـي الحسـن  
عض المصالح مع جماعة مـن أصـحابي صداقة وٕاني كنت أودعه أسراري وال أنقطع عنه ساعة فغبت في ب

مدة ثالثة أيام ثم جئت إليه فوجدت دكانه مقفلة فسألت عنه الجيران فقالوا: إنه توجـه إلـى البصـرة ولـم أعلـم 
له صديقًا أوفى منك، فباهللا أن تخبرني بخبره، فلما سمع علي بن بكار بكالمه تغيـر لونـه واضـطرب وقـال: 

وٕان كـان األمـر كمـا ذكـرت فقـد حصـل لـي التعـب ثـم أفـاض دمـع العـين لم أسمع قبـل هـذا اليـوم خبـر سـفره 
 وأنشد هذين البيتين: 

 وأهل ودي جمـيعـًا غـير أشـتـات قد كنت أبكي على ما فات مني من فرح

 الـمـودات دهري فأبكي على أهـل  واليوم فـرق مـا بـينـي وبـينـهـم

بعد ساعة رفع رأسه إلى خادم له وقال له: امض إلـى ثم إن علي بن بكار أطرق رأسه إلى األرض يتفكر و 
فمضـى  ؟فـإن قـالوا: سـافر فاسـأل إلـى أي ناحيـة توجـه ؟دار أبي الحسن واسأل عنه هل هو مقيم أم مسـافر

الغالم وغاب ساعة ثم أقبل إلى سيده وقال: إني لما سألت عن أبي الحسن أخبرني أتباعـه أنـه مسـافر إلـى 
اقفة على الباب فلما رأتني عرفتني ولم أعرفها وقالت لي: هل أنت غـالم علـي البصرة ولكن وجدت جارية و 

فقلت لها: نعم فقالت: إنـي معـي رسـالة إليـه مـن عنـد أعـز النـاس عليـه فجـاءت معـي وهـي واقفـة  ؟بن بكار
على الباب، فقال علي بن بكار: أدخلها، فطلع الغالم إليها وأدخلها فنظـر الرجـل الـذي عنـد علـي بـن بكـار 

  إلى الجارية فوجدها ظريفة ثم إن الجارية تقدمت إلى علي بن بكار وسلمت عليه.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الحادية والتسعين بعد المئة 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجاريـــة لمـــا دخلـــت علـــى علـــي بـــن بكـــار تقـــدمت إليـــه وســـلمت عليـــه 
ســرًا وصــار يقســم فــي أثنــاء الكــالم ويحلــف أنــه لــم يــتكلم بــذلك، ثــم ودعتــه وانصــرفت وكــان  وتحــدثت معــه

الرجل صاحب أبي الحسن جواهرجيًا فلما انصرفت الجارية وجد للكالم محـًال فقـال لعلـي بـن بكـار: ال شـك 
عرفتـي بهـذه فقـال: م ؟وال ريب لـدار الخالفـة عليـك مطالبـة أو بينـك وبينهـا معاملـة فقـال: ومـن أعلمـك بـذلك

الجاريــة ألنهــا جاريــة شــمس النهــار وكانــت جــاءتني مــن مــدة برقعــة مكتــوب فيهــا أنهــا تشــتهي عقــد جــواهر 
  فأرسلت لها عقدًا ثمينًا.



فلما سمع علي بن بكار كالمه اضطرب حتى غشي عليه ثم عاد إلى نفسه وقال: يا أخـي سـألتك بـاهللا مـن 
فــي الســؤال، فقــال لــه علــي بــن بكــار: ال أرجــع عنــك إال إذا  فقــال لــه الجــواهرجي: دع اإللحــاح ؟أيــن تعرفهــا

أخبرتنـــي بالصـــحيح فقـــال لـــه الجـــواهرجي: أنـــا أخبـــرك بحيـــث ال يـــدخلك منـــي وهـــم وال يعتريـــك مـــن كالمـــي 
انقباض وال أخفي عنك سـرًا وأبـين لـك حقيقـة األمـر ولكـن بشـرط أن تخبرنـي بحقيقـة حالـك وسـبب مرضـك، 

يــا أخــي مــا حملنــي علــى كتمــان أمــري مــن غيــرك إال مخافــة أن النــاس تكشــف فــأخبره بخبــره ثــم قــال: واهللا 
أســتار بعضــها فقــال الجــواهرجي لعلــي بــن بكــار: وأنــا مــا اردت اجتمــاعي بــك إال لشــدة محبتــي لــك وغيرتــي 
عليك وشفقتي على قلبك من ألم الفراق عسى أن أكون لك مؤنسًا نيابة عن صديقي أبو الحسـن مـدة غيبتـه 

  قر عينًا فشكره علي بن بكار على ذلك وأنشد هذين البيتين: فطب نفسًا و 
 لكذبني دموع وفرط نـحـيبـي  ولو قلت اني صابر بعـد بـعـده

  على صحن خدي من فراق حبيبي  وكيف أداري مدمعـًا جـريانـه

فقـال:  ؟ثم إن علي بن بكار سكت ساعة من الزمان وبعد ذلك قال للجواهرجي أتدري ما أمرتني به الجارية
ال واهللا يــا ســيدي فقــال: إنهــا زعمــت أنــي أشــرت علــى أبــي الحســن بالمســير إلــى مدينــة البصــرة واننــي دبــرت 
بــذلك حيلــة ألجــل عــدم المراســلة والمواصــلة فحلفــت لهــا أن ذلــك لــم يكــن فلــم تصــدقني ومضــت إلــى ســيدتها 

الجواهرجي: يـا أخـي إنـي وهي على ما هي عليه من سوء الظن ألنها كانت تصغي إلى أبي الحسن، فقال 
فهمت من حال هذه الجارية هذا األمر ولكـن إن شـاء اهللا تعـالى أمـون عونـًا لـك علـى مـرادك فقـال لـه علـي 

فقـــال لــه: ال بـــد أن أبـــذل جهــدي فـــي مســـاعدتك  ؟بــن بكـــار: وكيــف تعمـــل معهـــا وهــي تنفـــر كـــوحش الفــالة
ذن فــي اإلنصــراف فقــال لــه علــي بــن واحتيــالي فــي التوصــل إليهــا مــن غيــر كشــف ســتر وال مضــرة ثــم اســتأ

بكار: يا أخي عليك بكتمان السر ثم نظر إليه وبكى فودعه وانصرف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عـن 
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والتسعون بعد المئة 

سـعاف علـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجواهرجي ودعه وانصرف وهو ال يدري كيف يعمل في إ 
بن بكار ومازال ماشيًا وهو متفكر في أمره إذ رأى ورقة مطروحة في الطريق فأخذها ونظـر عنوانهـا وقرأهـا 

 فإذا هي من المحب األصغر إلى الحبيب األكبر ففتح الورقة فرأى مكتوبًا فيها هذين البيتين: 

 وكان أكثر ظني أنـه وهـمـا  جاء الرسول بوصل منك يطمعني

 علمي بأن رسولي لم يمن فهمـا  ولكن زادني حـزنـاً فما فرحت 

و بعــد فــاعلم يــا ســيدي أننــي لــم أدر مــا ســبب قطــع المراســلة بينــي وبينــك فــإن يكــن صــدر منــك الجفــاء فأنــا 
  أقابله بالوفاء وٕان يكن ذهب منك الوداد فانا أحفظ الود على البعاد كما يقول الشاعر: 

 اطلع قبل وقل اسمع ومروول أ  به أحتمل وأستطل أصبر وعزاهن



فلما قرآها إذا بالجارية أقبلت تتلفت يمينًا وشماًال فرأت الورقة في يده فقالت: إن هذه الورقة وقعت منـي فلـم 
يــرد عليهــا جوابــًا ومشــى ومشــت الجاريــة خلفــه إلــى أن أقبــل علــى داره ودخــل والجاريــة خلفــه فقالــت لــه: يــا 

فالتفت إليها وقال: يا جارية ال تخافي وال تحزني ولكن أخبرينـي  سيدي رد لي هذه الورقة فإنها سقطت مني
الصــدق فــإني كتــوم لألســرار وأحلفــك يمينــًا أنــك ال تخفــي عنــي شــيئًا مــن أمــر ســيدتك فعســى اهللا أن يعيننــي 
على قضاء أغراضك ويسهل األمـور الصـعاب علـى يـدي، فلمـا سـمعت الجاريـة كالمـه قالـت: يـا سـيدي مـا 

وال خاب أمر أنت تسعى في قضـائه ن اعلـم أن قلبـي مـال إليـك فانـا أخبـرك بحقيقـة  ضاع سر أنت حافظه
األمــر لتعطينــي الورقــة، ثــم أخبرتــه بــالخبر كلــه وقالــت: واهللا علــى مــا أقــول شــهيد، فقــال لهــا: صــدقت فــإن 
عندي علم بأصل الخبر ثم حدثها بحديث علـي بـن بكـار وكيـف أخـذ ضـميره وأخبرهـا بـالخبر مـن أولـه إلـى 

خره. فلما سمعت ذلك فرحت واتفقا على انها تأخذ الورقة وتعطيها لعلي بن بكار وجميع مـا يحصـل ترجـع آ
إليــه وتخبــره بــه فأعطاهــا الورقــة فأخــذتها وختمتهــا كمــا كانــت وقالــت: إن ســيدتي شــمس النهــار أعطتهــا إلــي 

لــي بــن بكــار فوجدتــه فــي مختومــة فــإذا قرأهــا ورد جوابهــا أتيتــك بــه. ثــم إن الجاريــة ودعنــه وتــوجهن إلــى ع
افنتظـــار فاعطتـــه الورقـــة وقرأهـــا ثـــم كتـــب لهـــا ورقـــة رد للجـــواب وأعطاهـــا لهـــا فأخـــذتها ورجعـــت بهـــا إلـــى 

  الجواهرجي حسب اإلتفاق ففض ختمها وقرأها فرأى مكتوبًا فيها: 
 مكتومة عنده ضاقت وقد غضبـا  إن الرسول الذي كانت رسائلـنـا

  يستحسن الصدق ال يستحسن الكذبا  ةفاستخلصوا لي رسوًال منكم ثـق

و بعــد فــإني لــم يصــدر منــي جفــاء وال تركــت وفــاء وال نقضــت عهــدًا وال قطعــت ودًا وال فارقــت أســفًا وو ال  
لقيت بعد الفراق إال تلفـًا وال علمـت أصـًال بمـا ذكـرتم وال أحـب غيـر مـا احببـتم وحـق عـالم السـر والنجـوى وا 

أني كتمان الغرام وٕان أمرضني السقام وهـذا شـرح حـالي والسـالم. فلمـا قصدي غير اإلجتماع بمن أهوى وش
قــرأ الجــواهرجي هــذه الورقــة وعــرف مــا فيهــا بكــى بكــاًء شــديدًا ثــن إن الجاريــة قالــت لــه: ال تخــرج مــن هــذا 
المكان حتى أعود إليك ألنه قد اتهمنـي بـأمر مـن األمـور وهومعـذور وانـا أريـد أن أجمـع بينـك وبـين سـيدتي 

نهــار بــأي حيلــة فــإني تركتهــا مطروحــة وهــي تنتظــر منــي رد الجــواب. ثــم إن الجاريــة مضــت إلــى شــمس ال
فقـال:  ؟سيدتها ولم تغب إال قليًال وعادت إلى الجواهرجي وقالت له: احـذر أن يكـون عنـدك جاريـة أم غـالم

الجــواهرجي مــا عنــدي غيــر جاريــة ســوداء كبيــرة الســن تخــدمني فقامــت الجاريــة وأغلقــت األبــواب بــين جاريــة 
ـــى خـــارج الـــدار ثـــم خرجـــت الجاريـــة وعـــادت ومعهـــا جاريـــة خلفهـــا ودخلـــت دار  ـــه وصـــرفت غلمانـــه إل وبين
الجواهرجي فعبقت الدار من الطيب فلمـا رآهـا الجـواهرجي نهـض قائمـًا ووضـع لهـا مخـدة وجلـس بـين يـديها 

شـرقت فـي منزلـه ثـم فمكثت ساعة ال تتكلم حتى استراحت ثم كشفت وجههـا فخيـل للجـواهرجي أن الشـمس أ
فقالــت الجاريــة: نعــم فالتفتــت إلــى الجــواهرجي وقالــت لــه:  ؟قالــت لجارتهــا: هــذا الرجــل الــذي قلــت لــي عليــه

قال: بخير، ودعا لها، فقالت: إنك حملتنا المسـير إليـك وٕان نطلعـك علـى مـا يكـون مـن سـرنا،  ؟كيف حالك
إن لــي دارًا غيــر هــذه الــدار جعلتهــا لإلجتمــاع  ثــم ســألته عــن اهلــه وعيالــه فأخبرهــا بجميــع احوالــه وقــال لهــا:



باالصحاب واألخوان ليس لي فيها إال ما ذكرته لجاريتـك، ثـم سـألته عـن كيفيـة اطالعـه علـى أصـل القصـة 
فاخبرها بمـا سـألته عنـه مـن أول األمـر إلـى آخـره فتأوهـت علـى فـراق إبـي الحسـن وقالـت: يـا فـالن اعلـم أن 

ت والنــاس بالنــاس وال يــتم عمــل إال بقــول، وال يــتم غــرض إال بمعــين، وال أرواح النــاس متالئمــة فــي الشــهوا
  تحصل راحة إال بعد تعب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد المئة 
تعـب وال قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن شـمس النهـار قالـت للجـواهرجي: ال تحصـل راحـة إال مـن بعـد 

يظهـر نجـاح إال مـن ذوي مـروءة، وقـد أطلعتـك اآلن علـى أمرنـا وصـار بيـدك هتكـًا وال زيـادة لمـا أنـت عليـه 
مـــن المـــروءة، فأنـــت قـــد علمـــت إن جـــاريتي هـــذه كاتمـــة لســـري وبســـبب ذلـــك لهـــا رتبـــة عظيمـــة عنـــدي وقـــد 

فأنــت آمــن ممــا اختصصــتها بمهمــات أمــوري فــال يكــن عنــدك أعــز منهــا وأطلعهــا علــى أمــرك وطــب نفســًا 
تخافــه مــن جهتنــا وممــا يســد عليــك موضــع إال وتفتحــه لــك وهــي تأتيــك مــن عنــدي بأخبــار علــي بــن بكــار 

  وتكون أنت الواسطة في التبليغ بيني وبينه.
ثم إنشمس النهار قامت وهي ال تستطيع القيام ومشت فتمشـى بـين يـديها الجـواهري حتـى وصـلت إلـى بـاب 

بعد أن نظر من حسنها مـا بهـره وسـمع مـن كالمهـا مـا حيـر عقلـه وشـاهد الدار، ثم رجع وقعد في موضعه 
من ظرفها وأدبها ما أدهشه، ثم استمر يتفكر في شمائلها حتى سكنت نفسه وطلب الطعـام فأكـل مـا يمسـك 
رمقه، ثم غير ثيابه وخـرج مـن داره وتوجـه إلـى علـي بـن بكـار غلمانـه ومشـوا بـين يديـه إلـى أن وصـلوا إلـى 

  ه ملقى على فراشه.سيدهم فوجدو 
فلمــا رأى الجــواهرجي قــال لــه: أبطــأت علــي فزدتنــي همــًا علــى همــي، ثــم صــرف غلمانــه وأمــر بغلــق أبوابــه 
وقال له: واهللا ما غمضت عيني من يوم ما فارقتني فإن الجارية جاءتني باألمس ومعهـا رقعـة مختومـة مـن 

ع له معها وقـال: لقـد تحيـرت فـي أمـري عند سيدتها شمس النهار وحكى له علي بن بكار على جميع ما وق
وقل صبري وكان لي ابو الحسن أنيسـًا ألنـه يعـرف الجاريـة، فلمـا سـمع الجـواهرجي كـالم ابـن بكـار ضـحك 

  ثم بكى وأنشد هذه األبيات:  ؟فقال له ك تضحك من كالمي وقد استبشرت بك واتخذتك عدة للنائبات
 اسيت أبكاهلو كان قاسى الذي ق  وضاح من بكائي حين أبصرني

 إال شبح منه قد طـال بـلـواه  لم يرث للمبتلي ممـا يكـابـده

 إلى حبيب زوايا القلب مـأواه  وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي

 وقتًا ولكنه ضعيف قد عز لقياه  حل الفؤاد مقيمـًا ال يفـارقـه

 وما اصطفيت حبيبًا قط إال هو  ما لي سواه خليل أرتضي بـدالً 

مع الجــواهرجي منــه هــذا الكــالم وفهــم الشــعر والنظــام بكــى لبكائــه وأخبــره بمــا جــرى مــع الجاريــة مــن فلمــا ســ 
حــين فارقــه فصــار ابــن بكــار يصــغي إلــى كالمــه وكلمــا ســمع منــه كلمــة يتغيــر لــون وجهــه مــن صــفرة إلــى 



أخـي أنـا  احمرار ويقوى جسمه مرة ويضعف أخرى، فلما انتهى إلى آخر الكالم بكى ابن بكـار وقـال لـه: يـا
علــى كــل حــال هالــك فليــت أجلــي قريــب وأســألك مــن فضــلك أن تكــون مالطفــي فــي جميــع أمــوري إلــى أن 
يقضي اهللا مـا يريـد وانـا ال أخـالف لـك قـوًال. فقـال الجـواهرجي: ال يطفـئ عنـك هـذه النـار إال اإلجتمـاع بمـن 

الذي جاءتني فيه الجاريـة شغفت بها ولكن في غير هذا المكان وٕانما يكون ذلك عندي في بيت جنب بيتي 
هي وسيدتها وهو الموضع الذي اختارته لنفسها والمقصود اجتماعكما ببعضكما وفيـه تشـكوان لبعضـكما مـا 

  قاسيتما. فقال علي بن بكار: افعل ما تريد والذي تراه هو الصواب.
خرجت مـن عنـده قال الجواهرجي: فأقمت عنده تلك الليلة أسامره إلى أنأصبح الصباح، ثم صليت الصبح و 

وذهبت إلى منزلي فمـا اسـتقريت إال قلـيًال وسـلمت علـي فـرددت عليهـا السـالم وحـدثتها بمـا كـان بينـي وبـين 
علــي بــن بكــار، فقالــت الجاريــة: اعلــم أن الخليفــة توجــه مــن عنــدنا وٕان مجلســنا ال أحــد فيــه وهــو أســتر لنــا 

  وأحسن فقلت لها: كالمك صحيح ولكنه ليس كمنزلي هذا.
لجارية: إن الرأي ما تراه أنت وأنا ذاهبة إلى سـيدي ألخبرهـا بمـا ذكـرت وأعـرض عليهـا مـا قلـت، ثـم فقالت ا

إن الجاريـة توجهــت إلــى ســيدتها وعرضــت عليهــا الكــالم وعــادت إلــى منزلــي وقالــت لــي: إن ســيدتي رضــيت 
ك وتقـول لـك: خـذ بما قلته، ثم إن الجارية أخرجت من جيبها كيسًا فيـه دنـانير وقالـت: إن سـيدتي تسـلم عليـ

هذا واقض لنا ما نحتاج إليه، فأقسمت أني ال أصرف شيئًا منه فأخذته الجاريـة وعـادت إلـى سـيدتها وقالـت 
لها: إنه ما قبل الدراهم بل دفعها إلي، وبعد رواح الجاريـة ذهبـت إلـى داري الثانيـة وحولـت إليهـا مـن اآللـت 

فضـة والصـيني وهيـأت جميـع مـا نحتـاج إليـه مـن المآكـل والفرش ما يحتـاج إليـه الحـال ونقلـت إليهـا أوانـي ال
والمشـــرب. فلمـــا حضـــرت الجاريـــة ونظـــرت مـــا فعلتـــه أعجبهـــا وأمرتنـــي بإحضـــار علـــي بـــن بكـــار فقلـــت: مـــا 
يحضــر بــه إال أنــت، فــذهبت إليــه واحضــرته علــى أتــم حــال وقــد راقــت محاســنه فلمــا جــاء قابلتــه ورحبــت بــه 

ن يديــه شــيئًا مــن المشــموم فــي بعــض األوانــي الصــيني والبلــور وأجلســته علــى مرتبنــة تصــلح لــه ووضــعت بــي
وصــرت أتحــدث معــه ســاعة مــن الزمــان، ثــم إن الجاريــة مضــت وغابــت إلــى بعــد صــالة المغــرب ثــم عــادت 
ومعهــا شــمس النهــار ووصــيفتان ال غيــر فلمــا رأت علــي بــن بكــار ورآهــا ســقطا علــى األرض مغشــيًا عليهمــا 

أقــبال علـى بعضـهما ثــم جلسـا يتحـدثان بكــالم رقيـق وبعـد اســتعمال شـيئًا مــن واسـتمرا سـاعة زمنيــة فلمـا أفاقـا 
فقــاال نعــم،  ؟الطيــب ثــم إنهمــا صــارا يشــكران صــنعي معهمــا. فقلــت لهمــا: هــل لكمــا فــي شــيء مــن الطعــام

فأحضرت شيئًا من الطعام فاكال حتى اكتفيا ثم غسـال أيـديهما ثـم نقلتهمـا إلـى مجلـس آخـر واحضـرت لهمـا 
ا وسـكرا ومـاال علـى بعضـهما، ثـم إن شـمس النهـار قالـت لـي: يـا سـيدي كمـل جميلـك واحضـر الشراب فشرب

لنا عودًا أو شيئًا من آلت المالهـي حتـى أننـا نكمـل حظنـا فـي هـذه السـاعة، فقلـت: علـى رأسـي وعينـي، ثـم 
إنــي قمــت واحضــرت عــودًا فأخذتــه وأصــلحته ثــم إنهــا وضــعته فــي حجرهــا وضــربت عليــه جمــيًال ثــم أنشــدت 

 ذين البيتين: ه

 وذبت حتى تراءى السقم لي خلقا  أرقت حتى كأني أعشق األرقـا



  يا ليت شعري هل بعد الفراق لقا  وفاض دمعي على خدي فأحرقه

ثم إنها أخذت في غناء األشعار حتى حيرت األفكار بأصـوات مختلفـات وٕاشـارات رائقـات وكـاد المجلـس أن 
نيهــا بالعجــب، ثــم قــال الجــواهرجي: ولمــا اســتقر بنــا الجلــوس يصــح مــن شــدة الطــرب لمــا أتــت فيــه مــن مغا

  ودارت بيننا الكؤوس أطربت الجارية بالنغمات وانشدت هذه األبيات: 
 في ليلة ساعدها بـلـيالـي  وعد الحبيب بوصله ووفى لي

 في غفلة الواشين والعـذال  يا ليلة سمح الزمان لنا بـهـا

 من فرحي بشمالي فضممته  بات الحبيب يضمني بيمينـه

 وحظيت بالمعسول والعسال  عانقته ورشفت خمرة ريقـه

ثــم إن الجــواهرجي تركهمــا فــي تلــك الــدار وانصــرف إلــى دار ســكناه وبــات فيهــا إلــى الصــباح، ولمــا أصــبح  
الصــبح صــلى فرضــه وشــرب القهــوة وجلــس يفكــر فــي المســير إليهمــا فــي داره الثانيــة، فبينمــا هــو جــالس إذ 

ره وهو مرعوب وقال: يا أخي ما هان علي الذي جـرى لـك الليلـة فـي دارك الثانيـة، فقلـت لـه: دخل عليه جا
فقال له: إن اللصـوص قـد رأوك بـاألمس وأنـت تنقـل حوائجـك إلـى دارك  ؟يا أخي وأي شيء جرى في داري

وال أثـر لعلـي الثانية فجاؤا إليها ليًال وأخذوا ما عندك. وقد حضـرت لـداري تلـك فوجـدتها خاليـة مـن األثـاث، 
بن بكار وشمس النهار وال لوصيفتيها، فدهشت لذلك وبعدفترة وجيزة جاءني شخص ال أعرفه فقال لـي: إذا 
كنت تريد إعادة أغراضك إليك فسر معي وال تتكلم بشيء، فسرت معه فأخـذني لعنـد رفاقـه الـذين قـالوا لـي: 

ي عجيب وأمري غريب فهل عندكم شيء أطلعنا على خبرك وال تكذب في شيء، فقلت لهم: اعلموا إن حال
فقــالوا: نعــم نحــن الــذين أخــذنا أمتعتــك فــي الليلــة الماضــية وأخــذنا صــديقك والتــي كانــت تغنــي،  ؟مــن خبــري

ــيكم ســتره، أيــن صــديقي هــو والتــي كانــت تغنــي فأشــاروا إلــي بأيــديهم إلــى ناحيــة  ؟فقلــت لهــم: أســبل اهللا عل
ا أحد منا ومن حين أتينا بهما لم نجتمع عليهما ولـم نسـألهما وقالوا: ههنا ولكن يا أخي ما ظهر على سرهم

عن حالهما لما رأينا عليهما من الهيبة والوقـار وهـذا هـو الـذي منعنـا عـن قتلهمـا فأخبرنـا عـن حقيقـة أمرهمـا 
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.. وانت في أمان على نفسك وعليهما

 

  عين بعد المئة وفي الليلة الخامسة والتس
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجواهرجي قـال: لمـا سـمعت هـذا الكـالم كـدت أهلـك مـن الخـوف والفـزع 
وقلـت لهـم: اعلمـوا أن المـرأة إذا ضـاعت ال توجـد إال عنــدكم وٕاذا كـان عنـدي سـر أخـاف إفشـاءه فـال يخفيــه 

درة لهم باحديث أنفع من كتمانـه بجميـع مـا إال صدوركم، وصرت أبالغ في هذا المعنى، ثم إني وجدت المبا
وقع لي حتى انتهيت آخر الحـديث، فلمـا سـمعوا حكـايتي قـالوا: وهـل هـذا الفتـى علـي بـن بكـار وهـذه شـمس 

فقلت لهم: نعم، فذهبوا إليهما واعتذروا لهما ثـم قـالوا: إن الـذي أخـذناه مـن دارك ذهـب بعضـه وهـذا  ؟النهار



األمتعة والتزموا أنهم يعيدوها إلى محلهـا فـي داري ويـردون إلـي البـاقي ولكـن ما بقي منه، ثم ردوا إلي أكثر 
  اقسموا نصفين فصار قسم منهم معيثم خرجبا من تلف الدار، هذا ما كان من أمري.

و أما ما كان من أمر علي بن بكـار وشـمس النهـار فإنهمـا قـد أشـرفا علـى الهـالك مـن الخـوف، ثـم تقـدمت 
لنهـار وســلمت عليهمـا وقلـت لهمـا: يــا تـرى مـا جــرى للجاريـة والوصـيفتين وأيــن إلـى علـي بـن بكــار وشـمس ا

فقاال: ال علم لنا بهن ولم نزل سائرين إلى أن انتهينا إلى المكان الذي فيه الزورق فأطلعونا فيـه وٕاذا  ؟ذهبتا
ســتقر بنــا هــو الــزورق الــذي عــدينا بــاألمس فقــذف بنــا المــالح حتــى أوصــلنا إلــى البــر الثــاني فانزلونــا فــم ا

الجلوس على جانب البر حتى جاءت خيالة واحاطوا بنـا مـن كـل جانـب فوثـب الـذين معنـا عـاجًال كالعقبـان 
فرجع لهم الـزورق فنزلـوا فيـه وسـار بهـم فـي البحـر وبقيـت أنـا وعلـي بـن بكـار وشـمس النهـار علـى شـاطيء 

  يرنا في الجواب.فتح ؟البحر ال نستطيع حركة وال سكونًا فقال لنا الخيالة: من أين انتم
قال الجواهرجي: فقلت لهم: إن الذين رأيتموهم ال نعـرفهم وٕانمـا رأينـاهم هنـا وأمـا نحـن فمغنـون فـأرادوا أخـذنا 
لنغني لهم فما تخلينا منهم إال بالحيلة ولين الكالم فأفرجوا عنا في هذه السـاعة وقـد كـان مـنهم مـا رأيـتم مـن 

علي بن بكار ثـم قـالوا لـي: لسـت صـادقًا فأخبرنـا مـن أنـتم ومـن  أمرهم فنظر الخيالة إلى شمس النهار وٕالى
قـال الجـواهرجي: فلـم أدر مـا أقـول، فوثبـت شـمس  ؟أين أتيتم ومـا موضـعكم وفـي أي الحـارات انـتم سـاكنون

النهار وتقدم إلـى مقـدم الخيالـة وتحـدثت معـه سـرًا فنـزل مـن فـوق جـواده واركبهـا عليـه وأخـذ بزمامهـا وصـار 
  فعل بعلي بن بكار وبي أيضًا.يقودها وكذلك 

ثم إن مقدم الخيالة لم يزل سائرًا بنا إلى موضع علـى جانـب البحـر وصـاح بالرطانـة فأقبـل لـه جماعـة مـن  
البريـة فأطلعنــا المقـدم فــي زورق وأطلــع أصـحابه فــي زورق آخــر فقـذفوا بنــا إلــى أن انتهينـا إلــى دار الخالفــة 

مس النهار وأما نحن فرجعنا ولم نـزل سـائرين إلـى أن انتهينـا ونحن نكابد الموت من شدة الخوف فدخلت ش
إلى المحل الذي نتوصل منه إلى موضعنا فنزلنا علـى البـر ومشـينا ومعنـا جماعـة مـن خيالـة يؤانسـوننا إلـى 
أن دخلنــا الــدار، وحــين دخلناهــا ودعنــا مــن كــان معنــا مــن الخيالــة ومضــوا فــي حــال ســبيلهم، وأمــا نحــن فقــد 

نحن ال نقدر أن نتحرك من مكاننا وال نـدري الصـباح مـن المسـاء، ولـم نـزل علـى هـذه الحالـة دخلنا مكاننا و 
  إلى أن أصبح الصباح.

فلما جاء آخر النهار سقط علي بن بكـار مغشـيًا عليـه وبكـت عليـه النسـاء والرجـال وهـو مطـروح لـم يتحـرك 
فقلت: يـا قـوم اسـمعوا  ؟الذي هو فيه فجاءني بعض أهله وقالوا: حدثنا بما جرى لولدنا وأخبرنا بسبب الحال

  كالمي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجــواهرجي قــال: ال تفعلــوا بــه مكروهــًا واصــبروا وهــو يفيــق ويخبــركم 

الفضيحة بينـي وبيـنهم، فبينمـا نحـن كـذلك وٕاذا بعلـي بـن بكـار  بقصته بنفسه، ثم شددت عليهم وخوفتهم من
تحــرك مــن فراشــه ففــرح أهلــه وانصــرف النــاس عنــه ومنعنــي أهلــه مــن الخــروج مــن عنــده ثــم رشــوا مــاء الــورد 



على وجهه، فلما أفاق وشم الهواء صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه ال يـرد جوابـًا بسـرعة، ثـم 
طلقوني ألذهب إلى منزلي فأطلقوني فخرجت، فلما أردت المسير رأيـت امـرأة واقفـة فتأملتهـا أشار إليهم أن ي

وٕاذا هــي جاريــة شــمس النهــار فلمــا عرفتهــا ســرت وهرولــت فــي ســيري فتبعتنــي فــداخلني منهــا الفــزع وصــرت 
زل سـائرًا كلما أنظرها يأخذني الرعب منها وهي تقول لي: قف حتى أحدثك بشيء وأنـا لـم ألتفـت إليهـا ولـم أ

إلــى مســجد فــي موضــع خــال مــن النــاس فقالــت لــي: ادخــل المســجد ألقــول لــك كلمــة وال تخــف مــن شــيء، 
فسـألتني عـن  ؟فدخلت المسجد ودخلت خلفي فصليت ركعتين ثم تقدمت إليها وأنـا أتـأوه وقلـت لهـا: مـا بالـك

فقالــت: اعلـم أنـي لمــا  ؟حـالي فحـدثتها بمـا وقــع لـي وأخبرتهـا بمــا جـرى لعلـي بــن بكـار وقلـت لهــا: مـا خبـرك
رأيت الرجال كسروا باب دارك ودخلوا خفت منهم وخشيت أن يكونوا من عند الخليفة فيأخذوني أنا وسيدتي 
فنهلك من وقتنا فهربت مـن السـطوح أنـا والوصـيفتان ورمينـا أنفسـنا مـن مكـان عـال ودخلنـا علـى قـوم فهربنـا 

صـفة ثـم أخفينـا أمرنـا وصـرنا نتقلـب علـى الجمـر عندهم حتـى وصـلنا إلـى قصـر الخالفـة ونحـن علـى أقـبح 
إلى أن جن الليل ففتحـت بـاب البحـر واسـتدععيت المـالح الـذي أخرجنـا تلـك الليلـة وقلـت لـه: إن سـيدتي لـم 
نعلم لهـا خبـرًا احملنـي فـي الـزورق حتـى أفـتش عليهـا فـي البحـر لعلـي أقـع علـى خبرهـا فحملنـي فـي الـزورق 

ر حتى انتصف الليل فرأيت زورقًا أقبل إللى جهة الباب وفيـه رجـًال يقـذف وسار بي ولم أزل سائرة في البح
ومعه رجل آخر وامـرأة مظروحـة بينهمـا ومـا زال يقـذف حتـى وصـل إلـى البـر فلمـا نزلـت المـرأة تأملتهـا فـإذا 
هي شمس النهار فنزلت إليها وقد اندهشت من الفرحة لما رأيتها بعدما قطعت الرجـاء منهـا. وأدرك شـهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السابعة والتسعين بعد المئة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت للجــواهرجي فنزلــت إليهمــا وقــد اندهشــت مــن الفــرح فلمــا  

إلـى أن تقدمت بين يديها أمرتني أن أدفع إلى الرجل الذي جـاء بهـا ألـف دينـار، ثـم حملتهـا أنـا والوصـيفتان 
ألقيناها على فراشـها فأقامـت تلـك الليلـة علـى حالـة مكـدرة، فلمـا أصـبح الصـباح منعـت الجـواري والخـدم مـن 
الــدخول عليهــا والوصــول إليهــا ذلــك اليــوم وفــي ثــاني يــوم أفاقــت ممــا كــان بهــا، فوجــدتها كأنهــا خرجــت مــن 

ولــم أزل أالطفهــا حتــى أطعمتهــا مقبــرة فرئــت علــى وجههــا مــاء الــورد وغيــرت ثيابهــا وغســلت يــديها ورجليهــا 
شــيئًا مــن الطعــام وأســقيتها شــيئًا مــن األشــربة وهــي لــيس لهــا قابليــة فــي شــيء مــن ذلــك فلمــا شــمت الهــواء 
وتوجهت إليها العافية قلت لها: يا سيدتي أرفقـي بنفسـك فقـد حصـل لـك مـن المشـقة مـا فيـه الكفايـة فإنـك قـد 

ير إن الموت عندي اهون مما جرى لي فإني كنـت مقتولـة ال أشرفت على الهالك فقالت: واهللا يا جارية الخ
فقلــت: أنــا  ؟محالــة ألن اللصــوص لمــا خرجــوا بنــا مــن دار الجــواهرجي ســألوني وقــالوا: مــن أنــت ومــا شــأنك

فقـال: أنـا مـن  ؟جارية من المغنيات فصدقوني ثم سألوا علي بن بكار عن نفسه وقالوا: مـن أنـت ومـا شـأنك
رنا معهــم إلــى أنــانتهوا بنــا إلــى موضــعهم، ونحــن نســرع فــي الســير معهــم مــن شــدة عــوام النــاس فأخــذونا وســ

  الخوف.



فلما استقروا بنا في أمـاكنهم تـأملوني ونظـروا مـا علـي مـن الملبـوس والعقـود والجـواهر فـأنكروا أمـري وقـالوا: 
فلـم أرد علـيهم  ؟إن هذه العقود ال تكن لواحدة من المغنيـات ثـم قـالوا: صـدقينا وقـولي لنـا الحـق ومـا قضـيتك

جوابــًا بشــيء وقلــت فــي نفســي: اآلن يقتلــونني ألجــل مــا علــي مــن الحلــي والحلــل فلــم أنطــق بكلمــة ثــم التفتــوا 
إلى علي بن بكار وقالوا له: من أيـن أنـت فـإن رؤيتـك غيـر رؤيـة العـوام، فسـكت وصـرنا نكـتم أمرنـا ونبكـي 

فقلنـا لهـم: صـاحبها فـالن  ؟ر التـي كنتمـا فيهـافحنن اهللا علينا قلـوب اللصـوص. فقـالوا لنـا: مـن صـاحب الـدا
الجواهرجي فقال واحـد مـنهم: أنـا أعرفـه حـق المعرفـة وأعـرف أنـه سـاكن فـي داره الثانيـة وعلـي أن آتـيكم بـه 
فــي هــذه الســاعة، واتفقــوا علــى أن يجعلنــي فــي موضــع وحــدي وعلــي بــن بكــار فــي موضــع وحــده وقــالوا لنــا: 

ما وأنتما في أمان منا ثـم إن صـاحبهما مضـى إلـى الجـواهرجي وأتـى بـه استريحا وال تخافا أن ينكشف خبرك
وكشــف أمرنــا لهــم وأجمعنــا عليــه، ثــم إن رجــًال مــنهم أحضــر لنــا زورقــًا وأطلعونــا فيــه وعــدوا بنــا إلــى الجانــب 

فتكلمــت مــع مقــدم  ؟الثــاني ورمونــا إلــى البــر وذهبــوا فأتــت خيالــة مــن أصــحاب العســس وقــالوا: مــن تكونــون
لت له: أنا شـمس النهـار محظيـة الخليفـة وقـد سـكرت وخرجـت لـبعض معـارفي مـن نسـاء الـوزراء العسس وق

  فجاءني اللصوص وأخذوني وأوصلوني إلى هذا المكان، فما رأوكم فروا هاربين وأنا قادرة على مكفأتك.
فلمــــا ســــمع كالمــــي مقــــدم الخيالــــة عرفنــــي ونــــزل عــــن مركوبــــه وأركبنــــي وفعــــل كــــذلك مــــع علــــي بــــن بكــــار 

جـــواهرجي وفـــي كبـــدي اآلن مـــن أجلهمـــا لهيـــب النـــار ال ســـيما الجـــواهرجي رفيـــق اب بكـــار فـــامض إليـــه وال
وسلمي عليه واستفسري عن علي بـن بكـار فلمتهـا علـى مـا وقـع منهـا وحـذرتها وقلـت لهـا: يـا سـيدتي خـافي 
على نفسك فصاحت علي وغضبت من كالمي. ثم قمت مـن عنـدها وجئـت فلـم أجـدك وخشـيت مـن الـرواح 

لــى ابــن بكــار فصــرت واقفــة أترقبــك حتــى أســألك عنــه وأعلــم مــا هــو فيــه فأســألك مــن فضــلك أن تاخــذ منــي إ
شيئًا من المال فإنك ربما استعرت أمتعة مـن أصـحابك وضـاعت عليـك فتحتـاج أن تعـوض علـى النـاس مـا 

رب محلــي ذهـب لهــم مــن األمتعــة، قــال الجــواهرجي فقلــت: ســمعًا وطاعــة ثــم مشــيت معهــا إلــى أنأتينــا إلــى قــ
  فقالت لي: قف هنا حتى أعود إليك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد المئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية مضت ثم عادت وهي حاملة المال فأعطتـه للجـواهرجي وقالـت  

جــواهرجي، فقلــت لهــا: أتوجــه إلــى داري فــي هــذه الســاعة قــال ال ؟لــه: يــا ســيدي أنجتمــع بــك فــي أي محــل
وأتحمل الصعوبة ألجل خاطرك واتـدبر فيمـا يوصـلك إليـه فإنـه يتعـذر إليـه فـي مثـل هـذا الوقـت ثـم ودعتنـي 
ومضـت فحملـت المــال وأتيـت بــه إلـى منزلــي وعـددت المـال فوجدتــه خمسـة آلــف دينـار فأعطيــت أهلـي منــه 

ته عوضًا منه، ثم إني أخذت غلماني وذهبت إلـى الـدار التـي ضـاعت شيئًا ومن كان له عندي شيء أعطي
منها األمتعة وجئت بالنجارين والبنائين فأعادوها إلى ما كانت عليه، وجعلت جاريتي فيها ونسـيت مـا جـرى 
لي ثم تمشيت إلى دار علي بن بكار، فلما وصلت إليها أقبل غلمانه علي وقال لي واحـد مـنهم: إن غلمـان 

طلبك ليًال ونهارًا وقد وعدهم أن كل من أتاه بك يعتقه فهم يفتشون عليك ولم يعرفوا لـك موضـعًا سيدي في 



وقـد رجعـت إلـى سـيدي عافيتـه وهـو تـارة يفيــق وتـارة يسـتغرق، فلمـا يفيـق يـذكرك ويقـول: ال بـد أن تحضــروه 
ال يسـتطيع الكـالم لحظة لي ويعود إلى حال سبيله قال الجواهرجي: فمضـيت مـع الغـالم إلـى سـيده فوجدتـه 

فلما رأيته جلست عند رأسه ففتح عينيه فلما رأنـي قـال: اعلـم أن لكـل شـيء نهايـة، ونهايـة الهـوى المـوت أو 
الوصال وأنا إلى الموت أقرب فيا ليتني مت من قبل الذي جرى ولـوال أن اهللا لطـف بنـا الفتضـحنا وال أدري 

ي من اهللا تعالى لعجلت على نفسي بـالهالك واعلـم يـا ما الذي يوصلني إلى الخالص مما أنا فيه ولوال خوف
أخي أنني كالطير في القفص وٕان نفسي هالكة من الغصص ولكن لها وقت معلوم وأجل محتـوم ثـم أفـاض 

 دمع العين وأنشد هذين البيتين: 

 وروع بالنوى حي ومـيت  شكا ألم الفراق الناس قبلـي

 رأيت فإني ما سمعـت وال  واما مثل ما ضمت ضلوعي

فلمــا فــرغ مــن شــعره قــال لــه الجــواهرجي: يــا ســيدي اعلــم أنــي عزمــت علــى الــذهاب إلــى داري فلعــل الجاريــة 
ترجــع إلــي بخبــر، فقــال علــي بــن بكــار: ال بــأس بــذلك ولكــن أســرع بــالعودة عنــدنا ألجــل أن تخبرنــي. قــال 

أقبلــت وهــي فــي بكــاء  الجــواهرجي فودعتــه وانصــرفت إلــى داري فلــم يســتقر بــي الجلــوس حتــى رأيــت الجاريــة
فقالت يا سيدي اعلم أنه حل بنا ما حل من أمر نخافه فـإني مضـيت مـن  ؟ونحيب فقلت لها: ما سبب ذلك

عنــدك بــاألمس، وجــدت ســيدتي مغتاظــة علــى وصــيفة مــن الوصــيفتين اللتــين كانتــا معنــا تلــك الليلــة وامــرت 
وأراد ردهـــا إلــى ســـيدتها فلوحـــت لـــه بضــربها فخافـــت مـــن ســيدتها وهربـــت فالقاهـــا بعـــض المــوكلين بالبـــاب، 

بالكالم فالطفها واستنطقها عن حالهافإخبرته بما كنا فيـه فبلـغ الخبـر إلـى الخليفـة فـأمر بنقـل سـيدتي شـمس 
النهــار وجميــع مــا لهــا إلــى درجــة الخالفــة ووكــل بهــا عشــرين خادمــًا ولــم أجتمــع بهــا إلــى اآلن ولــم أعلمهــا 

نفســي واحتــرت يــا ســيدي ولــم أدر كيــف أحتــال فــي أمــري  بالســبب وتوهمــت أن بســبب ذلــك فخشــيت علــى
  وأمرها ولم يكن عندها حفظ لكتمان السر مني، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والتسعين بعد المئة 

ار ســريعًا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت للجــواهرجي: توجــه يــا ســيدي إلــى علــي بــن بكــ
وأخبره بذلك ألجل أن يكون على أهبة فإذا انكشف األمر نتدبر في شـيء نفعلـه لنجـاة أنفسـنا. فأخـذني مـن 
ذلــك هــم عظــيم وصــار الكــون فــي وجهــي ظالمــًا كمــن كــالم الجاريــة وهمــت الجاريــة باإلنصــراف فقلــت لهــا: 

وتريد له النجاة وانت عليـك تبليـغ  فقالت لي: الرأي أن تبادر إلى علي بن بكار إن كان صديقك ؟وما الرأي
هــذا الخبــر بســرعة وأنــا علــي أن أتقيــد باستنشــاق األخبــار ثــم ودعتنــي وخرجــت. فلمــا خرجــت الجاريــة قمــت 
وخرجــت فــي أثرهــا وتوجهــت إلــى علــي بــن بكــار فوجدتــه يحــدث نفســه بالوصــل ويعللهــا بالمجــال فلمــا رآنــي 

حـال قلـت لـه: أقصـر مـن التعلـق البطـال ودع مـا أنـت رجعت إليه عـاجًال قـال: إنـي أراك رجعـت إلـي فـي ال
فيه من اإلشتعال فقد حدث حادث يقضي إلى تلـف نفسـك ومالـك فلمـا سـمع هـذا الكـالم تغيـر حالـه وانـزعج 



فقـال لـه الجـواهرجي: يـا سـيدي اعلـم أنـه قـد جـرى مـا هـو كـذا  ؟وقال للجواهرجي: يـا أخـي أخبرنـي بمـا وقـع
إلــى آخــر النهــار فأنــت تــالف ال محالــة، فبهــت علــي بــن بكــار وكــادت  وكــذا وانــك إن أقمــت فــي دارك هــذه

قــال   ؟روحــه أن تفــارق جســده، ثــم اســترجع بعــد ذلــك وقــال لــه: مــاذا نفعــل يــا أخــي ومــا عنــدك مــن الــرأي
الجواهرجي، فقلت له: الرأي أن تأخذ معك من مالك ما تقدر عليه ومن غلمانك ما تثق بـه وان تمضـي بنـا 

أن ينقضــي هــذا النهــار فقــال ســمعًا وطاعــة، ثــم وثــب وهــو متحيــر فــي أمــره فتــارة يمشــي  إلــى ديــار هــذه قبــل
وتــارة يقــع وأخــذ مــا قــدر عليــه واعتــذر إلــى أهلــه وأوصــاهم بمقصــوده وأخــذ معــه ثالثــة جمــال محملــة وركــب 

خر النهـار دابة وقد فعلت أنا كما فعل، ثم خرجنا خفية وسرنا ولم نزل سائرين باقي يومنا وليلتنا فلما كان آ
حططنا حمولنا وعقلنا وجمالنا ونمنا فحل علينا التعب وغفلنا عن انفسنا وٕاذا باللصـوص أحـاطوا بنـا وأخـذوا 
جميع ما كان معنا وقتلوا الغلمان ثم تركونا بأماكننا ونحن في أقبح حـال بعـد أن أخـذوا المـال وسـاروا، فلمـا 

ناها وقصـدنا مسـجده ونحـن عرايـا وجلسـنا فـي جنـب قمنا مشينا إلى أنأصـبح الصـباح فوصـلنا إلـى بلـد فـدخل
المســجد بــاقي يومنــا فلمــا جــاء الليــل بتنــا فــي المســجد تلــك الليلــة ونحــن مــن غيــر أكــل وال شــرب فلمــا أصــبح 
الصــباح وجلســنا وٕاذا برجــل داخــل فســلم علينــا وصــلى ركعتــين. ثــم التفــت إللينــا وقــال: يــا جماعــة هــل انــتم 

علينا الطريـق وغزونـا ودخلنـا هـذه البلـدة وال نعـرف فيهـا أحـدًا نـأوي عنـده، قلنـا: نعـم وقطـع اللصوصـ ؟غرباء
قال الجواهرجي فقلت لعلي بن بكار: قم بنا معه فننجـو  ؟فقال لنا الرجل هل لكم أن تقوموا معي إلى دياري

غربـاء  من أمرين: األول اننا نخشى أن يدخل علينا احد يعرفنا في هذا المسجد فنفتضح، والثاني أننا أنـاس
  وليس لنا مكان نأوي إليه.

فقــال علــي بــن بكــار: افعــل مــا تريــد ثــم إن الرجــل قــال لنــا ثــاني مــرة: يــا فقــراء أطيعــوني وســيروا معــي إلــى 
مكاني قال الجواهرجي فقلت له: سمعًا وطاعـة، ثـم إن الرجـل خلـع لنـا شـيئًا مـن ثيابـه وألبسـنا والطفنـا فقمنـا 

نا خادم صغير وفتح الباب، فـدخل الرجـل صـاحب المنـزل ودخلنـا خلفـه معه إلى داره فطرق الباب فخرج إلي
ثــم إن الرجــل أمــر بإحضــار بقجــة فيهــا أثــواب وشاشــات فألبســنا حلتــين وأعطانــا وأعطانــا شاشــين فتعممنــا 
ا وجلسنا وٕاذا بجارية أقبلت إللينا بمائدة ووضعتها بين أيدينا فاكلنا وشربنا شيئًا يسيرًا ورفعت المائدة ثم أقمنـ

عنده إلى أن حل الليل. فتأوه علي بن بكار وقال للجواهرجي: يـا أخـي اعلـم اننـي هالـك ال محالـة وأريـد أن 
اوصــيك وصــية وهــو انــك إذا رأيتنــي مــت تــذهب إلــى هــذا المكــان ألجــل أن تأخــذ عزابــي، وتحضــر غســلي 

مــن بعيــد وتنشــد  وأوصــيها أنتكــون صــابرة علــى فراقــي ثــم وقــع مغشــيًا عليــه فلمــا أفــاق ســمع جاريــة تغنــي
األشعار فصار يصـغي إليهـا ويسـمع صـوتها وهـو تـارة يضـحك وتـارة يبكـي شـجنًا وحزنـًا ممـا أصـابه فسـمع 

 الجارية تطرب بالنغمات وتنشد هذه األبيات: 

 بعد ألف وجـيرة واتـفـاق  عجل البين بيننـا بـالـفـراق

  ليت شعري متى يكون التالقي  فرقت بيننا صروف اللـيالـي

 ليته ما أضر بـالـعـشـاق  ا أمر الفراق بعد اجتـمـاعم



 وفراق الحبيب في القلب باق  غصة الموت ساعة ثم تنقضي

 ألذقنا الفراق طعم الـفـراق  لو وجدنا إلى الفراق سـبـيالً 

فلمــا ســمع ابــن بكــار إنشــاد الجاريــة شــهق شــهقة ففارقــت روحــه جســده، قــال الجــواهرجي: فلمــا رأيتــه مــات  
ت عليه الدار وقلت له: اعلم أنني متوجه إلى بغداد ألخبر والدتـه وأقاربـه حتـى يـأتوا ليجهـزوه ثـم إنـي أوصي

توجهت إلى بغداد ودخلـت داري وغيـرت ثيـابي وبعـد ذلـك ذهبـت إلـى دار علـي بـن بكـار فلمـا رآنـي غلمانـه 
لـي بالـدخول وسـلمت عليهـا  أتوا إلي وسألوني عنه وسألتهم أن يستأذنوا لي والدته في الدخول عليهـا فأذنـت

ـــًا مـــؤجًال  وقلـــت: إن اهللا إذا قضـــى أمـــرًا ال مفـــر مـــن قضـــائه ومـــا كـــان لـــنفس أن تمـــوت إال بـــإذن اهللا كتاب
فتوهمــت أم علــي بــن بكــار مــن هــذا الكــالم أن ابنهــا قــد مــات فبكــت بكــاًء شــديدًا، ثــم قالــت: بــاهللا عليــك أن 

ابًا من كثرة الجزع، فلما رأتنـي علـى تلـك الحالـة انخنقـت فلم أقدر أن أرد عليها جو  ؟تخبرني هل توفي ولدي
فقلـت  ؟بالبكاء ثم وقعـت علـى األرض مغشـيًا عليهـا فلمـا أفاقـت مـن غشـيتها قالـت: مـا كـان مـن أمـر ولـدي

 ؟لها: عظم اهللا أجرك فيه ثم إنـي حـدثتها بمـا كـان مـن أمـره مـن المبتـدأ إلـى المنتهـى قالـت: أوصـاك بشـيء
رتها بما أوصاني به وقلت لها: أسرعي في تجهيزه فلما سمعت أم علي بن بكار كالمي فقلت لها: نعم وأخب

سقطت مغشيًا عليها فلما أفاقت عزمت علـى مـا أوصـيتها بـه ثـم إنـي رجعـت إلـى داري وسـرت فـي الطريـق 
أتفكر في حسن شـبابه فبينمـا أنـا كـذلك وٕاذا بـامرأة قبضـت علـى يـدي. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن 

  كالم المباح.ال
 

  وفي الليلة المائتين 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجـــواهرجي قـــال: وٕاذا بـــامرأة قـــد قبضـــت علـــى يـــدي فتأملتهـــا فرأيتهـــا 
الجارية التي كانت تمشي من عند شمس النهار وقد عالها اإلنكسار فلمـا تعارفنـا بكينـا جميعـًا وسـرنا حتـى 

فقالــت: ال واهللا، فأخبرتهـا بخبـره ومـا كــان  ؟علمـت بخبــر علـي بـن بكـار أتينـا إلـى تلـك الـدار فقلــت لهـا: هـل
فقالت: لم يقبل فيها أمير المؤمنين قـول أحـد لشـدة محبتـه لهـا  ؟من أمره ثم إني قلت لها: كيف حال سيدتك

وقــد حمــل جميــع أمورهــا علــى المحامــل الحســنة وقــال لهــا: يــا شــمس النهــار أنــت عنــدي عزيــزة وانــا اتحملــك 
م أعدائك ثم أمر لها بفرش مقصورة مذهبة وحجرة مليحة وصارت عنده من ذلـك فـي قبـول عظـيم، على رغ

فــاتفق أنــه جلــس يومــًا مــن األيــام علــى جــري عادتــه للشــراب، وحضــرت المحــاذي بــين يديــه فأجلســهن فــي 
خـذت مراتبهن وأجلسه بجابنه وقد عدمت صـبرها وزاد أمرهـا فعنـد ذلـك أمـر جاريـة مـن الجـواري أن تغنـي فأ

  العود وضربت به وجعلت تقول: 
 ودمعي بحط الوجد حطا على خدي  وداع دعاني للهـوى فـأجـبـتـه

 فتبدي الذي أخفى وتخفي الذي أبدي  كأن دموع العين تخبـر حـالـنـا

 وفرط غرامي فيك يظهر ما عندي  فكيف أروم السر او أكتم الـهـوى



 بعدي عري ما يطيب لهمفيا ليت ش  وقد طاب موتي عند فقد أحبـتـي

فلمـا ســمعت شــمس النهــار إنشـاد الجاريــة لــم تســتطع الجلـوس ثــم ســقطت مغشــيًا عليهـا فرمــى الخليفــة القــدح 
وجــذبها عنــده وصــاح وصــاحت الجــواري وقلبهــا أميــر المــؤمنين فوجــدها ميتــة فحــزن أميــر المــؤمنين لموتهــا 

ن وحملهـا فـي حجـرة بعـد موتهـا ومكـث عنـدها وأمر أن يكسر جميع ما كان في الحضرة من اآلالت والقواني
باقي ليلته فلما طلع النهار جهزها وأمر بغسلها ودفنها وحزن عليها حزنًا كثيرًا ولم يسأل عن حالهـا وال عـن 
األمــر الــذي كانــت فيــه ثــم قالــت الجاريــة للجــواهرجي: ســألتك بــاهللا أن تعلمنــي بوقــت خــروج جنــازة علــي بــن 

ل لهــا: أمــا أنــا ففــي أي محــل شــئت تجــدني وأمــا أنــت فمــن يســتطيع الوصــول بكــار وأن تحضــرني دفنــه، فقــا
إليك في المحل الذي أنت فيه. فقالت له: إن أمير المؤمنين لما ماتت شمس النهار أعتق جواريهـا مـن يـوم 
مماتهــا وأنــا مــن جملــتهن ونحــن مقيمــات علــى تربتهــا فــي المحــل الفالنــي فقمــت معهــا وأتيــت المقبــرة وزرت 

هــار ثــم مضــيت إلــى حــالي ولــم أزل أنتظــر جنــازة علــي بــن بكــار إلــى أن جــاءت فخرجــت لــه أهــل شــمس الن
بغداد وخرجت معه فوجدت الجارية بين النساء وهي أشدهن حزنًا ولم أر جنـازة أعظـم مـن هـذه الجنـازة ومـا 

ة شـــمس زلنــا فـــي ازدحــام عظـــيم إلـــى أن أتينــا إلـــى قبـــره ودفنــاه وصـــرت ال أنقطــع عـــن زيارتـــه وال عــن زيـــار 
النهار. هذا ما كان من حديثهما وليس بأعجب من حديث الملك شهرمان. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

  عن الكالم المباح.
  

  حكاية الملك قمر الزمان ابن الملك شهرمان 
  وفي الليلة األولى بعد المئتين 

صــاحب عســكر وخــدم قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان فــي قــديم الزمــان ملــك يســمى شــهرمان  
وأعوان إال أنه كبر سـنه ورق عظمـه لـم يـرزق بولـد فتفكـر فـي نفسـه وحـزن وقلـق وشـكا ذلـك لـبعض وزرائـه 
وقال: إني أخاف إذا مت أن يضيع الملك ألنه ليس لي ولـد يتـواله بعـدي، فقـال لـه الـوزير: لعـل اهللا يحـدث 

ثــم جــامع زوجتــك لعلــك تبلــغ مطلوبــك،  بعــد ذلــك أمــرًا فتوكــل علــى اهللا أيهــا الملــك وتوضــأ وصــل ركعتــين
فجامع زوجته فحملـت فـي تلـك السـاعة ولمـا كملـت أشـهرها وضـعت ولـدًا ذكـرًا كانـه البـدر السـافر فـي الليـل 
العاكر فسماه قمر الزمان وفرح غاية الفرح وزينوا المدينة سبعة أيـام ودقـت الطبـول وأقبلـت العشـائر وحملتـه 

ــًا فــي المراضــع والــدايات وتربــى فــي العــز  والــدالل حتــى صــار لــه مــن العمــر خمــس عشــر ســنة وكــان فائق
الحسن والجمال والقد واإلعتدال وكان أبوه يحبه وال يقدر أن يفارقه ليًال وال نهارًا فشكا الملك شـهرمان ألحـد 
وزرائه فرط محبته لولده وقال: أيها الوزير إلني خائف على ولدي قمر الزمـان مـن طـوارق الـدهر والحـدثان 

ريــد أن أزوجــه فــي حيــاتي. فقــال لــه الــوزير: اعلــم أيهــا الملــك إن الــزواج مــن مكــارم األخــالق وال بــأس إن وأ
تــزوج ولــدك فــي حياتــك فعنــد ذلــك قــال الملــك شــهرمان: علــي بولــدي قمــر الزمــان فحضــر وأطــرق رأســه إلــى 

بك في حياتي، فقال له: األرض حياء من أبيه فقال له أبوه: يا قمر الزمان اعلم أني اريد أن أزوجك وأفرح 



اعلـــم يـــا أبـــي أننـــي لـــيس لـــي فـــي الـــزواج وليســـت نفســـي تميـــل إلـــى النســـاء ألنـــي وجـــدت فـــي مكـــرهن كتبـــًا 
 بالروايات وبكيدهن وردت اآليات وقال الشاعر: 

 خبير بأحوال النسـاء طـيب  فإن تسألوني بالنساء فإنـنـي

 فليس له في ودهن نصـيب  إذا شاب رأس المرء وقل ماله

و لما فرغ من شعره قال: يا أبي إن الزواج شيء ال أفعلـه أبـدًا، فلمـا سـمع السـلطان شـهرمان مـن ولـده هـذا 
الكالم اغتم غمًا شديدًا إلى عدم مطاوعة ولده قمـر الزمـان لـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم 

  المباح.
  

  وفي الليلة الثانية بعد المئتين 
السـعيد أن الملـك شـهرمان لمـا سـمع مـن ولـده هـذا الكـالم صـار الضـياء فـي وجهـه  قالت: بلغني أيها الملـك

ظالمــًا واغــتم علــى عــدم مطاوعــة ولــده قمــر الزمــان لــه ومــن محبتــه لــه لــم يكــرر عليــه الكــالم فــي ذلــك ولــم 
يغضبه بل أقبل عليه وأكرمه والطفه بكل ما يجلب المحبة إلى القلب، كل ذلك وقمـر الزمـان يـزداد فـي كـل 

وم حســنًا وجمــاًال وظرفــًا ودالًال فصــبر الملــك شــهرمان علــى ولــده ســنة كاملــة حتــى صــار كامــل الفصــاحة يــ
والمالحــة وتهتكــت فــي حســنه الــوري وصــار فتنــة للعشــاق وروضــة للمشــتاق عــذب الكــالم يخجــل فــي وجهــه 

ئق بدر التمام صـاحب قـد واعتـدال وظـرف ودالل كانـه غصـن بـان أو قضـيب خيـزران ينـوب خـده عـن شـقا
  النعمان وقده عن غصن البان ظريف الشمائل كما قال فيه القائل: 

 جل الذي صاغـه وسـواه  بدا فقالوا تـبـارك الـلـه

 فكلهم أصبحـوا رعـاياه  مليك كل المالح قـاطـبة

 وانعقد الدار فـي ثـنـاياه  في ريقه شـهـدة مـذوبة

  هواكل الورى في جماله تا  مكمًال بالجمال مـنـفـرداً 

 أشهد أنال ملـيح إال هـو  قد كتب الحسن فوق وجنته

 ؟فلما تكاملت سنة أخرى لقمر الزمان ابن الملك شهرمان دعاه والده إليه وقال له: يـا ولـدي أمـا تسـمع منـي
فوقع قمر الزمان على األرض بين يـدي أبيـه هيبـة واسـتحى منـه وقـال لـه: يـا أبـي كيـف ال أسـمع منـك وقـد 

اعتك وعدم مخالفتـك، فقـال لـه الملـك شـهرمان: اعلـم يـا ولـدي إنـي أريـد أن أزوجـك وأفـرح بـك أمرني اهللا بط
في حياتي وأسلطنك في مملكتي قبل مماتي فلما سـمع قمـر الزمـان مـن أبيـه هـذا الكـالم أطـرق رأسـه وقـال: 

حق اهللا عليـك يا أبي هذا شيء ال أفعله أبدًا ولو سقيت كأس الردى وانا أعلم أن اهللا فرض علي طاعتك فب
ال تكلفني أمر الزواج وال تظن أني اتزوج طول عمري ألننـي قـرأت فـي كتـب المتقـدمين والمتـأخرين وعرفـت 



مـــا جـــرى لهـــم مـــن المصـــائب واآلفـــات بســـبب فـــتن النســـاء ومكـــرهن غيـــر المتنـــاهي ومـــا يحـــدث عـــنهن مـــن 
  الدواهي وما أحسن قول الشاعر: 

 ا النسور الـحـومرمم تقلبه  إن النساء وٕان ادعين العـفة

 وغدًا لغيرك ساقها والمعصم  في الليل عندك سرها وحديثها

 فيحل بعدك فيه من ال تعلـم  كالخان تسكنه وتصبح راحالً 

فلما سمع شهرمان من ولده قمر الزمان هذا الكالم وفهم الشعر والنظام لم يرد عليه جوابًا من فـرط محبتـه  
ك المجلــس مــن تلــك الســاعة، وبعــد انفضــاض المجلــس طلــب شــهرمان وزاد فــي إنعامــه وٕاكرامــه وانفــض ذلــ

  وزيره واختلى به وقال له: أيها الوزير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة بعد المئتين 
ي قمـر قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الملـك شـهرمان قـال لـوزيره: قـل لـي مالـذي أفعلـه فـي قضـية ولـد

فإني استشرتك في زواجه قبل أن أسـلطنه فأشـرت علـي بـذلك وأشـرت علـي أيضـًا أن أذكـر لـه أمـر  ؟الزمان
فقــال الــوزير: الــذي أشــير بــه عليــك االن أيهــا  ؟الــزواج فذكرتــه لــه فخــالفني فأشــر علــي اآلن بمــا تــراه حســناً 

اج فال تكلمـه سـرًا ولكـن حدثـه فـي الملك أن تصبر عليه سنة أخرى فإذا أردت أن تكلمه بعدها في أمر الزو 
يــوم حكومــة يكــون جميــع األمــراء والــوزراء حاضــرين وجميــع العســاكر واقفــين فــإذا اجتمــع هــؤالء فأرســل إلــى 
ولــدك قمــر الزمــان فــي تلــك الســاعة وأحضــره فــإذا حضــر فخاطبــه فــي أمــر الــزواج بحضــرة جميــع األمــراء 

وأصـــحاب الصـــولة فإنـــه يســـتحي مـــنهم ومـــا يقـــدر أن والـــوزراء والحجـــاب والنـــواب وأربـــاب الولـــة والعســـاكر 
  يخالفك بحضرتهم.

فلما سمع الملك شهرمان من وزيره هذا الكالم فرح فرحًا شديدًا واستصـوب رأي الـوزير فـي ذلـك وخلـع عليـه 
خلعة سنية فصبر الملك شهرمان على ولده قمر الزمان سنة كاملة وكلما مضى عليه يومًا من األيام يزداد 

مـاًال وبهجــًة وكمـاًال حتـى بلــغ مـن العمــر قريبـًا عشـرين عامــًا وألبسـه اهللا حلـل الجمــال وتوجـه بتــاج حسـنًا وج
الكمال وأشرقت خدوده باإلحمرار وبياض غرته حكى القمر الزاهـر وسـواد شـعره كأنـه الليـل العـاكر وخصـره 

ره مــن ثقــل أردافــه أرق مــن خــيط هميــان وردفــه أثقــل مــن الكثبــان تهــيج البالبــل علــى أعطافــه ويشــتكي خصــ
  ومحاسنه حبرت الورى كما قال فيه بعض الشعراء: 

 وبأسهم قد راشها من سـحـره  قسمًا بوجنته وبـاسـم ثـغـره

 وبياض غرته وأسود شـعـره  وبلين عطفه ومرهف لحـظـه

 صبه وسطا عليه بنهيه وبأمـره  وبحاجب حجب الـكـرى عـن

 ل العاشقين بهجـرهوسمعت لقت  وعقارب قد أرسلت من صدغـه

 وعقيق مبسمه ولؤلـؤ ثـغـره  وبـورد خـديه وآس عــذاره



  في فيه يزري بالرحيق وعصره  وبطيب نكهتـه وسـال جـرى

 وسكونه وبرقة في خـصـره  وبردفه المرتج في حـركـاتـه

 وبطيب عنصره وعالي قـدره  وبجود راحته وصدق لـسـانـه

 والطيب يروي ريحه عن شعره  هما المسك إال من فضالة خـالـ

 ورأى الهالل قالمة من ظفـره  وكذلك الشمس المـنـيرة دونـه

ثم إن الملك شهرمان سمع كالم الوزير وصبر سنة أخرى حتـى حصـل يـوم موسـم. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة بعد المئتين 

عيد أن الملك شهرمان دعى األمراء والوزراء والحجـاب وأربـاب الدولـة والعسـاكر قالت: بلغني أيها الملك الس
وأصحاب الصولة، ثم أرسل خلـف ولـده قمـر الزمـان فلمـا حضـر قبـل األرض بـين يديـه ثـالث مـرات ووقـف 
يع مكتفًا يديه وراء ظهره قدام ابيه فقال له أبوه: يا ولدي إنني ما أحضرتك هذه المرة قدام هذا المجلس وجم

العساكر حاضرون بين أيدينا إال ألجل أن أمرتـك بـأمر فـال تخـالفني فيـه وذلـك أن تتـزوج ألننـي أشـتهي أن 
أزوجك بنت ملك الملوك وأفرح بك قبل موتي. فلما سمع قمر الزمان من أبيـه هـذا الكـالم أطـرق برأسـه إلـى 

هل الشبيبة فقال له: أما أنا فـال األرض ساعة ثم رفع رأسه إلى أبيه ولحقه في تلك الساعة جنون الصبا وج
أتــزوج أبــدًا ولــو ســقيت كــأس الــردى وامــا أنــت فرجــل كبيــر الســن صــغير العقــل، إنــك ســألتني قبــل هــذا اليــوم 
مـرتين غيـر هــذه المـرة فــي شـأن الــزواج وانـا ال اجيبــك إلـى ذلـك، ثــم إن قمـر الزمــان فـك كتــاف يديـه وشــمر 

ه واســتحى حيــث حصــل ذلــك قــدام أربــاب دولتــه والعســاكر عــن زراعيــه قــدام أبيــه وهــو فــي غيظــه فخجــل أبــو 
  الحاضرين في الموسم.

ثم إن الملك شهرمان لحقته شهامة الملك فصرخ على ولده فأرعبـه وصـرخ علـى المماليـك وامـرهم بإمسـاكه  
فأمسكوه وأمرهم أن يكتفـوه فكتفـوه وقـدموه بـين يـدي الملـك وهـو مطـرق فـي رأسـه مـن الخـوف والوجـل وتكلـل 

وجبينــه بــالعرق واشــتد بــه الحيــاء والخجــل، فعنــد ذلــك شــتمه ابــوه وســبه وقــال لــه: ويلــك يــا ولــد الزنــا وجهــه 
ولكــن إلــى اآلن مــا أدبــك أحــد. وأدرك  ؟وتربيــة الخنــا كيــف يكــون هــذا جوابــك لــي بــين عســاكري وجيوشــي

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة بعد المئتين 
نــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك شــهرمان قــال لولــده قمــر الزمــان: امــا تعلــم أن هــذا األمــر الــذي قالــت: بلغ

صدر منك لو صدر عن عامي من العوام لكان ذلك قبيحًا منه، ثم إن الملك أمر المماليك أن يحلوا أكتافه 
ج فكنســوها ومســحوا ويحبســوه فــي بــرج مــن أبــراج القلعــة، فعنــد ذلــك دخــل الفراشــون القاعــة التــي فيهــا البــر 



بالطهــا ونصــبوا فيهــا ســرير قمــر الزمــان وفرشــوا لــه علــى الســرير طراحــة ونطعــًا ووضــعوا لــه مخــدة وفانوســًا 
كبيــرًا وشــمعة ألن ذلــك المكــان كــان مظلمــًا فــي النهــار، ثــم إن المماليــك أدخلــوا قمــر الزمــان فــي تلــك القاعــة 

زمـان فـوق ذلـك السـرير وهـو منكسـر الخـاطر حـزين وجعلوا على باب القاعة خادمـًا، فعنـد ذلـك طلـع قمـر ال
الفـؤاد وقــد عاتــب نفسـه ونــدم علــى مــا جـرى منــه فــي حـق أبيــه حيــث ال ينفعــه النـدم وقــال: خيــب اهللا الــزواج 
والبنــات والنســاء الخائنــات، فيــا ليتنــي ســمعت مــن والــدي وتزوجــت فلــو فعلــت ذلــك كــان أحســن لــي مــن هــذا 

  مان.السجن. هذا ما كان من أمر قمر الز 
وأما ما كان من أمر أبيه فإنه أقام على كرسي مملكته بقية اليوم إلـى وقـت الغـروب، ثـم خـال بـالوزير وقـال 
له: اعلم أيها الوزير أنك كنت السبب في الذي جرى بيني وبين ولدي كله حيث أشرت علي بما أشرت فما 

لســجن مــدة خمســة عشــر يومــًا ثــم فقــال لــه الــوزير: أيهــا الملــك دع ولــدك فــي ا ؟الــذي تشــير بــه علــي اآلن
  احضره بين يديك وأمره بالزواج فإنه ال يخالفك أبدًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السادسة بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك شــهرمان قبــل رأي الــوزير فــي ذلــك اليــوم ونــام تلــك الليلــة وهــو 

قلب على ولده ألنه كان يحبه محبة عظيمة حيث لم يكن له سواه، وكان الملـك شـهرمان كـل ليلـة مشتغل ال
ال يأتيه نوم حتى يجعل ذراعه تحت رقبـة قمـر الزمـان وينـام، فبـات الملـك الليلـة وهـو متشـوش الخـاطر مـن 

نـوم فـي تلـك أجله وصار يتقلب من جنب إلى جنب كأنه نائم على جمر اللظى ولحقه الوسواس ولـم يأخـذه 
  الليلة بطولها وذرغت عيناه بالدموع وأنشد قول الشاعر: 

 وناهيك قلبًا بالفـراق مـروع  لقد طال ليلي والوشاة هجـوع

  أما لك يا ضوء الصباح رجوع  أقول وليلي زاد بالهم طـولـه

  وقال آخر: 
 والقلب قد ألقى عليه سباتـا  لما رأيت النجم ساه طـرفـه

 أيقنت أن صباحه قد مـاتـا  الحداد سوافرا وبنات نعش في

هــذا مــا كــان مــن أمــر الملــك شــهرمان، وامــا مــا كــان مــن امــر قمــر الزمــان فإنــه لمــا قــدم عليــه الليــل قــدم لــه 
الخادم الفـانوس وأوقـدوا لـه شـمعة وجعلهـا فـي شـمعدان وقـدم لـه شـيئًا مـن المأكـل فأكـل قلـيًال وصـار يعاتـب 

أبيه الملك شـهرمان وقـال فـي نفسـه: ألـم تعلـم أن ابـن آدم رهـين لسـانه وأن نفسه حيث أساء األدب في حق 
ولم يزل يعاتب نفسـه ويلومهـا حتـى غلبـت عليـه الـدموع واحتـرق  ؟لسان اآلدمي هو الذي يوقعه في المهالك

  قلبه المصدوع وندم على ما خرج من لسانه في حق الملك غاية الندم وأنشد هذين البيتين: 
  وليس يموت المرء من عثرة الرجل  عثرة في لسـانـهيموت الفتى من 

 مـهـل وعثرته بالرجل تبرأ على  فعثرته من فيه تقضي بـحـتـفـه



ثم إن قمر الزمان لما فرغ من األكل والشرب طلب أنيغسل يديه فغسل من الطعـام وتوضـأ وصـلى المغـرب 
  والعشاء وجلس. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة بعد المئتين 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن قمــر الزمــان ابــن الملــك شــهرمان جلــس علــى الســرير يقــرأ القــرآن فقــرأ  
ــام علــى  ســورة البقــرة وآل عمــران ويــس والــرحمن وتبــارك والملــك والمعــوذتين وخــتم الــدعاء واســتعان بــاهللا ون

لهـا وجهـان وهـي محشـوة بـريش النعـام، وحـين أراد النـوم تجـرد مـن السرير فوق طراحة من األطلس المعـدن 
ثيابه وخلع لباسـه ونـام فـي قمـيص شـمع رفيـع وكـان علـى رأسـه مقنـع مـروزي أزرق فصـار قمـر الزمـان فـي 
تلــك الليلــة كأنــه البــدر فــي ليلــة أربعــة عشــر، ثــم تغطــى بمــالءة مــن حريــر ونــام والفــانوس موقــد تحــت رجليــه 

رأسه ولم يزل نائمًا إلى ثلث الليل ولم يعلم ما خبئ له في الغيب وما قدر عليـه عـالم والشمعة موقدة تحت 
الغيوب، واتفق أنالقاعـة والبـرج كانـا عتيقـين مهجـورين مـدة سـنين كثيـرة، وكـان فـي تلـك القاعـة بئـر رومـاني 

رياطاحــد ملــوك معمــور بجنيــة ســاكنة فيــه وهــي مــن ذريــة إبلــيس اللعــين واســم تلــك الجنيهــة ميمونــة ابنــة الدم
  الجان المشهورين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن اسم تلك الجنية ميمونة ابنة الـدمرياط أحـد ملـوك الجـان المشـهورين فلمـا 

العفريتـــة مـــن البئـــر الرومـــاني وقصـــدت الســـماء اســـتمر قمـــر الزمـــان نائمـــًا إلـــى ثلـــث الليـــل طلعـــت لـــه تلـــك 
الستراق السمع فلما صارت في أعلى البئر رأت نـورًا مضـيئًا فـي البـرج علـى خـالف العـادة وكانـت العفريتـة 
مقيمة في ذلك المكان مدة مديـدة مـن السـنين فقالـت فـي نفسـها: أنـا مـا عهـدت هنـا شـيئًا مـن ذلـك وتعجبـت 

ببالهــا أنــه ال بــد لــذلك مــن ســبب ثــم قصــدت ناحيــة ذلــك النــور فوجدتــه مــن هــذا األمــر غايــة العجــب وخطــر 
خارجًا من القاعة فدخلتها ووجدت الخادم نائمًا على بابها. ولما دخلت القاعـة وجـدت سـريرًا منصـوبًا وعليـه 
هيئة إنسان نائم وشمعة مضـيئة عنـد رأسـه وفـانوس مضـيء عنـد رجليـه فتعجبـت العفريتـة ميمونـة مـن ذلـك 

قدمت إليه قليًال قليًال وأرخت أجنحتها ووقفت على السرير وكشفت المالءة عن وجهـه ونظـرت إليـه النور وت
واستمرت باهتة فـي حسـنه وجمالـه سـاعة رومانيـة وقـد وجـدت ضـوء وجهـه غالبـًا علـى نـور الشـمعة وصـار 

وفــاح مســكه  وجهــه يــتألأل نــورًا وقــد غــارت عينــاه واســودت مقلتــاه واحمــر خــداه وفتــر جفنــاه وتقــوس حاجبــاه
  العاطر كما قال فيه الشاعر: 

 هي فتنتني واحمرت الوجنات  قبلته فاسودت المقـل الـتـي

  في الحسن يوجد مثله قل هاتوا  يا قلب إن زعم العـواذل أنـه



فلما رأته العفريتة ميمونة بنت الـدمرياط سـبحت اهللا وقالـت: تبـارك اهللا أحسـن الخـالقين وكانـت تلـك العفريتـة 
لجن المؤمنين فاستمرت ساعة وهي تنظر إلى وجه قمر الزمان وتوحد اهللا وتغبطه على حسنه وجماله من ا

وقالت في نفسها واهللا إني ال أضره وال أترك احدًا يؤذيه ومن كل سوء سوف افديه فإن هذا الوجه المليح ال 
لمكـان الخـرب فلـو طلـع لـه يستحق إال النظر إليه والتسبيح ولكن كيف هان على أهله حتـى نسـوه فـي هـذا ا

أحد من مردتنا في هذه الساعة ألعطبه ثم إن تلك العفريتة مالـت عليـه وقبلتـه بـين عينيـه وبعـد ذلـك أرخـت 
المـــالءة علـــى وجهـــه وغطتـــه بهـــا وفتحـــت أجنحتهـــا وطـــارت ناحيـــة الســـماء وطلعـــت مـــن دور تلـــك القاعـــة 

وٕاذا بهــا ســمعت خفــق أجنحــة طــائرة فــي وصــعدت ولــم تــزل صــاعدة فــي الجــو إلــى أنقربــت مــن ســماء الــدنيا 
الهـواء فقصــدت ناحيــة تلــك الجنحــة. فلمــا قربــت مــن صــاحبها وجدتــه عفريتــًا يقــال لــه دهــنش فانقضــت عليــه 
انقضاض الباشق فلمـا أحـس بهـا دهـنش وعـرف أنهـا ميمونـة بنـت ملـك الجـن خـاف منهـا وارتعـدت فرائصـه 

الطلسـم األكـرم المنقـوش علـى خـاتم سـليمان أن ترفقـي واستجار بها وقال لهـا: أقسـم عليـك باالسـم األعظـم و 
بــي وال تــؤذيني، فلمــا ســمعت ميمونــة مــن دهــنش هــذا الكــالم حــن قلبهــا عليــه وقالــت لــه: إنــك أقســمت علــي 

فقال لها: أيتها السيدة اعلمي أن  ؟بقسم عظيم ولكن ال أعتقد حتى تخبرني من أين مجيئك في هذه الساعة
من داخل الجزائر وأخبرك بأعجوبة رأيتها في هذه الليلة فإن وجدت كالمـي. مجيئي من آخر بالد الصين و 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجن قال للجنية فـإن وجـدت كالمـي صـحيحًا فـاتركيني أروح إلـى حـال  

الساعة أني عشيقك في هذه الساعة حتـى ال يعارضـني أحـد مـن رهـط الجـن الطيـارة  سبيلي بخطك في هذه
العلويــة والســفلية والغواصــة، قالــت لــه ميمونــة: فمــا الــذي رأيتــه فــي هــذه الليلــة يــا دهــنش فــاخبرني وال تكــذب 

د علي وتريد بكذبك أن تنفلت من يدي وأنا أقسم لك بحـق الـنقش المكتـوب علـى فـص خـاتم سـليمان بـن داو 
عليـــه الســـالم إن لـــم يكـــن كالمـــك صـــحيحًا أنتفـــت ريشـــك بيـــدي ومزقـــت جلـــدك وكســـرت عظمـــك فقـــال لهـــا 
العفريـت دهــنش بـن شــمهورش الطيــار: إن لـم يكــن كالمـي صــحيحًا فــافعلي بـي مــا شـئت يــا ســيدتي. وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة العاشرة بعد المئتين 
ها الملك السعيد أن دهنشًا قال: خرجت في هذه الليلـة مـن الجزائـر الداخلـة فـي بـالد الصـين قالت: بلغني أي

وهي بـالد الغيـور صـاحب الجزائـر والبحـور السـبعة قصـور فرأيـت لـذلك الملـك بنتـًا لـم يخلـق اهللا فـي زمانهـا 
ئًا مــن أحســن منهــا وال اعــرف كيــف أصــفها لــك ويعجــز لســاني عــن وصــفها كمــا ينبغــي ولكــن أذكــر لــك شــي

صفاتها على سـبيل التقريـب أمـا شـعرها فكليـالي الهجـر وأمـا وجههـا فكأيـام الوصـال وقـد أحسـن فـي وصـفها 
  من قال: 



 في ليلة فأرت ليالي أربـعـا  نشرت ثالث ذوائب من شعرها

 معا فأرتني القمرين في وقت  واستقبلت قمر السماء وجههـا

رحيــــق األرجــــوان ولهــــا خــــد كشــــقائق النعمــــان وشــــفتاها ولهــــا أنــــف كحــــد الســــيف المصــــقول ولهــــا وجنتــــان ك
كالمرجان والعقيق ورقها أشهى من الرحيق يطفـئ مذاقـه الحريـق ولسـانها يحركـه عقـل وافـر وجـواب حاضـر 
ولها صدر فتنة لمن يراه فسبحان من خلقه وسواه ومتصل بذلك الصدر وعضدا من مرجان كما قـال فيهمـا 

  الشاعر الولهان: 
  لساال من األكمام سيل الجداول  سكا بـأسـاوروزندان لوال أم

ولها نهدان كأنهما من العاج يستمد من إشراقهما القمران ولها بطن مطوية كطي القباطي المصرية وينتهـي 
ذلك إلى خصر مختصر من وهم الخيال فوق ردف ككثيب من الرمال يقعدها إذا قامت ويوقظها إذا نامـت 

  كما قال فيه بعض واصفيه: 
  وذاك الردف لي ولها ظلوم  ا كفل تعلق في ضعـيفله

 ويقعدها إذا همت تـقـوم  فيوقفني إذا فـكـرت فـيه

يحمل ذلك الكفل فخذان كأنهما من الدر عمودان وعلى حمله ما أقـدرهما إال بركـة الشـيخ الـذي بينهمـا وأمـا 
طيفتــان صــنعة المهــيمن غيــر ذلــك مــن األوصــاف فــال يحصــيه ناعــت وال وصــاف ويحمــل ذلــك كلــه قــدمان ل

  الديان فعجبت منهما وكيف كانا يحمالن ما فوقهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الحادية عشر بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العفريت دهنش ابن شمهورش قال للعفريتة ميمونة: وأمـا وراء ذلـك فـإني 

تقصــر عنــه العبـارة وال تفــي بــه اإلشــارة وأبـو تلــك الصــبية ملــك جبـار فــارس كــرار يخــوض بحــار تركتـه ألنــه 
األقطــار فــي الليــل والنهــار ال يهــاب المــوت وال يخــاف القــوت ألنــه جــائر ظلــوم وقــاهر غشــوم وهــو صــاح 

ور جيوش وعساكر واقاليم وجزائر ومـدن ودور واسـمه الملـك الغيـور صـاحب الجزائـر والبحـور والسـبعة قصـ
وكان يحب ابنته هذه التي وصفتها لك حبًا شديدًا ومن محبته لها جلب أموال سائر الملوك وبنى لهـا بـذلك 
سبعة قصور كل قصر من جنس مخصوص، القصر األول من البلور والقصر الثـاني مـن الرخـام والقصـر 

الفضــة والقصــر الثالــث مــن الحديــد الصــيني، والقصــر الرابــع مــن الجــزع والفصــوص والقصــر الخــامس مــن 
الســادس مــن الــذهب، والقصــر الســابع مــن الجــواهر ومــأل الســبعة قصــور مــن أنــواع الفــرش الفــاخرة وأوانــي 
الذهب والفضة وجمع اآلالت من كل ما تحتاج إليه الملوك وأمـر ابنتـه أن تسـكن فـي كـل قصـر مـدة السـنة 

  ثم تنقل منه إلى قصر غيره واسمها الملكة بدور.
وشـاع فـي الـبالد ذكرهـا أرسـل سـائر الملـوك إلـى أبيهـا يخطبونهـا منـه فزاودهـا فـي أمـر فلما اشتهر حسـنها  

الزواج فكرهت ذلك وقالت ألبيهـا: يـا والـدي لـيس لـي غـرض فـي الـزواج أبـدًا فـإني سـيدة وملكـة أحكـم علـى 



ملـوك الناس وال أريـد رجـًال يحكـم علـي. وكلمـا امتنعـت مـن الـزواج زادت رغبـة الخطـاب فيهـا، ثـم إن جميـع 
جزائر الصين الجوانية أرسلوا إلى أبيها الهدايا والتحف وكاتبوه في أمـر زواجهـا فكـرر عليهـا أبوهـا المشـاورة 
في أمر الزواج مرارًا عديدة، فخالفته وغضبت منه وقالت له: يا أبي إن ذكرت لي الزواج مرة أخـرى أخـذت 

  ى يطلع من ظهري وقتلت نفسي.السيف ووضعت قائمه في األرض ودبابه في بطني واتكأت عله حت
فلما سمع أبوها منها هذا الكالم صار الضياء في وجههظالم واحترق قلبه عليها غايـة اإلحتـراق وخشـي أن 
تقتــل نفســها وتحيــر فــي أمرهــا وفــي أمــر الملــوك الــذين خطبوهــا منــه، فقــال لهــا: إن كــان وال بــد مــن عــدم 

أدخلها البيت وحجبها فيه، واستحفظ عليها عشر عجائز زواجك فامتنعي من الدخول والخروج، ثم إن أباها 
قهرمانــات ومنعهـــا مـــن أنتـــذهب إلـــى الســـبع قصـــور وأظهـــر لهـــا أنـــه غضـــبان عليهـــا وأرســـل يكاتـــب الملـــوك 
جمــيعهم وأعلمهــم أنهــا أصــيبت بجنــون فــي عقلهــا ولهــا اآلن ســنة وهــي محجوبــة، ثــم قــال العفريــت دهــنش 

فأنظرها وأتملـى بوجههـا وأقبلهـا بـين عينيهـا ومـن محبتـي لهـا ال أضـرها  للعفريتة: وأنا يا سيدتي في كل ليلة
وال أركبها ألن جمالها بارع وكل من رآها يغار عليها من نفسه. وأقسمت عليـك يـا سـيدتي أن ترجعـي معـي 
وتنظــري حســنها وجمالهــا وقــدها واعتــدالها وبعــد هــذا إن شــئت أن تعــاقبيني أو تأســريني فــافعلي فــإن األمــر 

والنهي نهيك، ثم إن العفريت دهنشـًا أطـرق رأسـه إلـى األرض وخفـض أجنحتـه إلـى األرض فقالـت لـه أمرك 
العفريتة ميمونة بعد أن ضحكت من كالمه وبصقت فـي وجهـه: أي شـيء هـذه البنـت التـي تقـول عنهـا فمـا 

بـًا، يـا ملعـون هي إال قوارة بـول فكيـف لـو رأيـت معشـوقي واهللا إن حسـبت أن معـك أمـرًا عجيبـًا أو خبـرًا غري
إني رأيت إنسانًا في هذه الليلة لو رأيته ولـو فـي المنـام لنفلجـت عليـه وسـالت ريالتـك، فقـال لهـا دهـنش: ومـا 

فقالــت لــه: اعلــم يــا دهــنش أن هــذا الغــالم قــد جــرى لــه مثــل مــا جــرى لمعشــوقتك التــي  ؟حكايــة هــذا الغــالم
ف أباه غضب عليه وسـجنه فـي البـرج الـذي أنـا سـاكنة ذكرتها وأمره أبوه بالزواج مرارًا عديدة فأبى، فلما خال

فيه فطلعت فـي هـذه الليلـة فرأيتـه فقـال لهـا دهـنش: يـا سـيدتي أرينـي هـذا الغـالم ألنظـر هـل هـو أحسـن مـن 
معشــوقتي الملكــة بــدور أم ال، ألنــي مــا أظــن أن يوجــد فــي هــذا الزمــان مثــل معشــوقتي، فقالــت لــه العفريتــة: 

ردة وأحقر الشـياطين فأنـا أتحقـق أنـه ال يوجـد لمعشـوقي مثيـل فـي هـذه الـديار. تكذب يا ملعون يا أنحس الم
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية عشرة بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العفريتة ميمونة قالت للعفريت دهنش: أنـا أتحقـق أنـه ال يوجـد لمعشـوقي 

قـال لهـا: بـاهللا عليـك يـا سـيدتي أن  ؟ي هذه الديار فهل أنت مجنون حتـى تقـيس معشـوقتك بمعشـوقيمثيل ف
تذهبي معي وتنظري معشـوقتي وأرجـع معـك وانظـر معشـوقك، فقالـت لـه ميمونـة: ال بـد مـن ذلـك يـا ملعـون 

حبهـا ألنك شيطان مكار ولكـن ال أجـيء معـك وال تجـيء معـي إال بـرهن فـإن طلعتـك معشـوقتك التـي أنـت ت
وتتغــالى فيهــا أحســن مــن معشــوقي الــذي أحبــه وأتغــالى فيــه فــإن ذلــك الرهــان يكــون لــك وٕان طلــع معشــوقي 
أحســـن فـــإن ذلـــك الرهـــان يكـــون لـــي عليـــك. فقـــال لهـــا العفريـــت دهـــنش: يـــا ســـيدتي قبلـــت منـــك هـــذا الشـــرط 



شــوقتك ورضــيت بــه، تعــالي معــي إلــى الجزائــر فقالــت لــه ميمونــة إن موضــع معشــوقي أقــرب مــن موضــع مع
وها هو تحتنا فانزل معي لتنظر معشـوقي ونـروح بعـد ذلـك إلـى معشـوقتك فقـال لهـا دهـنش: سـمعًا وطاعـة، 
ثم انحدرا إلى أسفل ونزال في دور القاعة التي في البرج وأوقفـت ميمونـة دهنشـًا بجانـب السـرير ومـدت يـدها 

ق ولمـع وزرهـا فنظرتـه ميمونـة ورفعت المالءة عن وجه قمر الزمان ابـن الملـك شـهرمان فسـطع وجهـه وأشـر 
  والتفتت من وقتها إلى دهنش وقالت له أنظر يا ملعون وال تكن أقبح مجنون فنحن بنات وبه مفتونات.

فعنــد ذلــك التفــت إليهــا دهــنش واســتمر يتامــل فيــه ســاعة، ثــم حــرك رأســه وقــال لميمونــة: واهللا يــا ســيدتي إنــك 
ير حال الذكر وحـق اهللا إن معشـوقك هـذا أشـبه النـاس لمعذورة ولكن بقي شيء آخر وهو أن حال األنثى غ

  بمعشوقتي في الحسن والجمال والبهجة والكمال وهما االثنان كأنهما أفرغا في قالب الحسن سواء.
فلمــا ســمعت ميمونــة مــن دهــنش هــذا الكــالم صــار الضــياء فــي وجههــا ظالمــًا ولطمتــه بجناحهــا علــى رأســه  

تها وقالـت لـه: قسـمًا بنـور وجههـو جاللـه أن تـروح يـا ملعـون فـي لطمة قوية كادت أن تقضي عليـه مـن شـد
هذه السـاعة وتحمـل معشـوقتك التـي تحبهـا وتجـيء بهـا إلـى هـذا المكـان حتـى نجمـع بـين االثنـين وننظرهمـا 
وهمــا نائمــان بــالقرب مــن بعضــهما فيظهــر لنــا أيهمــا أحســن، وٕان لــم تفعــل مــا أمرتــك بــه فــي هــذه الســاعة يــا 

اري ورميتك بشرار أسراري ومزقتك قطعًا في البراري وجعلتك عبـرة للمقـيم والسـاري، فقـال ملعون ألحرقتك بن
لها دهنش: يا سيدتي لك علي ذلك وأنا أعرف أن محبـوبتي أحسـن وأحلـى ثـم إن العفريـت دهنشـًا طـار مـن 

همـــا وقتـــه وســـاعته وطـــارت ميمونـــة معـــه مـــن أجـــل المحافظـــة عليـــه فغابـــا ســـاعة زمانيـــة ثـــم أقبـــل االثنـــان و 
حامالن تلك الصبية وعليها قميص بندقي رفيع بطرازين من الذهب وهو مزركش ببدائع التطريـزات وكتـوب 

 على رأس كميه هذه األبيات: 

  خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق  ثالثة منعـتـهـا مـن زيارتـنـا

 حوت معاطفها من عنبـر عـبـق  ضوء الجبين ووسواس الحلي ومـا

 الـعـرق والحلي تنزعه ما حـيلة  الكم تـسـتـره هب الجبين بفضل

  ثم إنهما نزال بتلك الصبية ومدداه بجانب الغالم، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد المئتين 
ه النــاس ببعضــهما قالـت: بلغنــي أيهـا الملــك السـعيد أن العفريــت والعفريتـة كشــفا عـن وجــوه ثالثـين فكانــا أشـب

  فكأنهما توأمان أخوان منفردان وهما فتنة للمتقين كما قال لهما التاجر المبين: 
 تحتار فيه تدلًال وتـذلـال  أتحب ال تعشق مليحًا واحداً 

  إن صد هذا كان هذا مقبال  تحب المالح جميعهم تلقاهم

ن، قالــت لـه ميمونــة: بـل إنــه أحســن، وكـان دهــنش وميمونـة ينظــران إليهمــا فقـال دهــنش: إن معشـوقتي أحســ
فاســمع مــا أقــول، وٕان كنــت  ؟ويلــك يــا دهــنش هــل أنــت اعمــى امــا تنظــر إلــى حســنه وجمالــه وقــده واعتدالــه



محبًا صادقًا لمن تعشقها فقل فيها مثل ما أقول في محبوبي ثم إن ميمونة قبلـت قمـر الزمـان قـبالت عديـدة 
  وأنشدت هذه القصيدة: 

 كيف السلو وأنت غصـن أهـيف  يعـنـف مالي ولالحـى عـلـيك

 ما للهوى العذري عنها مـصـرف  لك مقلة كحالء تنـفـث سـحـره

 ما ليس يفعله الصقيل المـرهـف  تركية األلحاظ تفعـل بـالـحـشـا

 بالعجز عن حمل القميص ال ضعف  حملتني ثـقـل الـغـرام وٕانـنـي

 في هواك تـكـلـفطبع وعشقي   وجدي عليك كما علمت ولوعـتـي

 والجسم مني مثل خصرك منحـف  لو أن قلبي مثل قلـبـك لـم أبـت

 بين األنام وكل حـسـن يوصـف  وياله من قـمـر بـكـل مـالحة

 أنت الكثيب به فقلت لهم صـفـوا  قال العواذل في الهوى من ذا الـذي

 من قده فعسى ترق وتـعـطـف  يا قلبه القاسي تعـلـم عـطـفـه

 يسطو علي وحاجـب ال ينـصـف  ك يا أمير في الـمـالحة نـاظـرل

 في يوسف كم في جمالك يوسـف  كذب الذي ظن المـالحة كـلـهـا

 وأنا إذا ألقـاك قـلـبـي يرجـف  الجن تخشـانـي إذا قـابـلـتـهـا

 وٕاليك أصبو جهد مـا أتـكـلـف  أتكلف اإلعراض عـنـك مـهـابة

 مهفـهـف والطرف أحور والقوام  مشـعـشـعوالشعر أسود والجبين 

فلمـــا ســـمع دهـــنش شـــعر ميمونـــة فـــي معشـــوقها طـــرب غايـــة الطـــرب وتعجـــب كـــل العجـــب. وأدرك شـــهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد المئتين 

ذا الشــعر الرقيــق مــع أن بالــك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن دهنشــًا قــال: أنشــدتيني فــيمن تعشــقينه هــ
مشـغول بــه ولكــن أنــا أبــذل الجهــد فــي إنشــاد الشــعر علــى قــدر فكرتــي ثــم إن دهنشــًا قــام إلــى معشــوقته بــدور 
  وقبلها بين عينيها ونظر إلى العفرية ميمونة وٕالى معشوقته بدور وجعل ينشد هذه القصيدة وهو بال شعور: 

 بـوسـط الـوادي فبقيت مقتوالً   أفوت معاهدهم بـشـط الـوادي

 الحـادي عيني الدموع على غناء  وسكرت من خمر الغرام ورقصت

 إن السعادة في بدور سـعـاد  أسعى ألسعد بالوصال وحق لي 

 ولقد عددت فاصغ لـألعـداد  لم أدر أي من الثالثة أشتكـي



 الرماح أم صدغهـا الـزراد  من لحظها السياف أم من قدها

 القيته من حـاضـر وبـادي  ا كل مـنقالت وقد فتشت عنه

 فـؤادي ترني فقلت لها وأين  أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه

فقــال لهــا: محبــوبتي  ؟فلمــا فــرغ مــن شــعره قالــت العفريتــة: أحســنت يــا دهــنش ولكــن أي هــذين االثنــين أحســن
إنهمـا لـم يـزاال بدور أحسن من محبوبك، فقالت لـه: كـذبت يـا ملعـون بـل معشـوقي أحسـن مـن معشـوقتك ثـم 

يعارضان بعضهما فـي الكـالم حتـى صـرخت ميمونـة علـى دهـنش وأرادت أن تـبطش بـه فـذل لهـا ورفـق فـي 
كالمه وقال لها: ال يصعب عليك الحق فابطلي قولك وقولي فإن كالنا يشـهد لمعشـوقه أنـه أحسـن فنعـرض 

  وله.عن كالم كل واحد منا ونطلب من يفصل الحكم بيننا باإلنصاف ونعتمد على ق
فقالت له ميمونة: وهو كذلك، ثم ضربت األرض برجلها فطلع لها من األرض عفريـت أعـور أجـرب وعينـاه 
مشقوقتان في وجهه بالطول وفي رأسه سبعة قرون وله أرب ذوائب من الشـعر مسترسـلة إلـى األرض ويـداه 

حمــار فلمــا طلــع ذلــك مثــل يــدي القطــرب لــه أظفــار كأظفــار األســد ورجــالن كرجلــي الفيــل وجــوافر كحــوافر ال
فقالـت  ؟العفريت ورأى ميمونة قبل األرض بين يديها وتكتف وقال لها: ما حاجتـك يـا سـيدتي يـا بنـت الملـك

له: يا قشقش إني أريد أن تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش ثم إنها أخبرته بالقصة من أولها إلـى آخرهـا 
تلك الصبية فرآهما متعانقين وهما نائمان ومعصـم فعندها نظر العفريت قشقش إلى وجه ذلك الصبي ووجه 

كــل منهمــا تحــت عنــق األخــر وهمــا فــي الحســن والجمــال متشــابهان وفــي المالحــة متســاويان فنظــر وتعجــب 
المـــارد قشـــقش مـــن حســـنهما وجمالهمـــا والتفـــت إلـــى ميمونـــة ودهـــنش بعـــد أن أطـــال إلـــى الصـــبي والصـــبية 

 اإللتفات وأنشد هذه األبيات: 

 ليس الحسود على الهوى بمساعد  دع مقالة حـاسـدزر من تحب و 

 من عاشقين على فـراش واحـد  لم يخلق الرحمن أحسن منـظـراً 

 متوسدين بمعصـم وبـسـاعـد  متعانقين عليهما حلـل الـرضـا

 فهو المراد وعش بذاك الواحـد  وٕاذا صفا لك من زمانـك واحـد

 ضرب في حـديد بـاردفالناس ت  وٕاذا تألفت القلوب على الـهـوى

 هل يستطاع صالح قلب فاسـد  يا من يلوم على الهوى أهل الهوى

 واحـد قبل الممات ولـو بـيوم  يا رب يا رحمن تحسن ختمـنـا

ثم إن العفريت قشقش التفت إلـى ميمونـة وٕالـى دهـنش وقـال لهمـا: واهللا مـا فيهمـا أحـد أحسـن مـن اآلخـر وال 
ببعضـــهما فـــي الحســـن والجمـــال والبهجـــة والكمـــال، وال يفـــرق بينهمـــا إال  دون اآلخـــر بـــل همـــا أشـــبه النـــاس

بالتــذكير والتأنيــث وعنــدي حكــم أخــر وهــو أن ننبــه كــل واحــد منهمــا مــن غيــر علــم األخــر، وكــل مــن التهــب 
على رفيقه فهو دونه في الحسن والجمال، فقالت ميمونة: نعم هذا الرأي الذي قلته فأنا رضيته وقال دهـنش 



ته، فعند ذلك انقلب دهنش فـي صـورة برغـوث ولـدغ قمـر الزمـان. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت وأنا رضي
  عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن دهنشًا لدغ قمر الزمان في رقبتـه فـي موضـع نـاعم فمـد قمـر الزمـان يـده 

غة من شدة ما أحرقته فتحرك بجنبه فوجد شيئًا قائمًا بجنبـه ونفسـه أذكـى مـن على رقبته وهرش موضع اللد
المسك وجسمه ألين من من الزبد فتعجب قمر الزمان مـن ذلـك غايـة العجـب ثـم قـام مـن وقتـه قاعـدًا ونظـر 

بـارزة إلى ذلك الشخص الراقد بجانبه فوجده صبية كالدرة السنية أو القبـة المبنيـة بقامـة ألفيـة خماسـية القـدر 
  النهد موردة الخد كما قال فيها بعض واصفيها: 
 وفاحت عنبرًا ورنت غزاال  بدت قمرًا وعادت غصن بان

  فساعة هجرها يجد الوصاال  كأن الحزن مشغوف بقلبـي

فلما رأى قمر الزمان السيدة بدور بنت الملك الغيور، وشاهد حسنها وجمالها وهـي نائمـة طولـه ووجـد فـوق  
بنــدقيًا وهـــي بــال شـــروال وعليهــا كوفيـــة مـــن ذهــب مرصـــعة بــالجواهر وفـــي عنقهــا قـــالدة مـــن  بــدنها قميصـــاً 

الفصوص المثمنة ال يقدر عليها أحد من الملوك فصار مدهوش العقل من ذلك، ثم إنه حين شـاهد حسـنها 
لـم يشـأ لـم  تحركت فيه الحرارة الغريزية وألقى اهللا عليـه شـهوة الجمـاع وقـال فـي نفسـه: مـا شـاء اهللا كـان ومـا

يكن، ثم قلبها بيده ثاني مرة وفتح طوق قميصها فبان له بطنها ونظر إلى نهودها فـازداد فيهـا محبـة ورغبـة 
فصــار ينبههــا وهــي ال تنتبــه، ألن دهنشــًا ثقــل نومهــا فصــار قمــر الزمــان يهزهــا ويحركهــا ويقــول: يــا حبيبتــي 

تحـرك رأسـها، فعنـد ذلـك تفكـر فـي أمرهـا سـاعة استيقظي وانظري من أنا فأنا قمـر الزمـان، فلـم تسـتيقظ ولـم 
زمانية، وال في نفسه: إن صدق حذري فهـذه الصـبية هـي التـي يريـد والـدي زواجـي بهـا، ومضـى لـي ثـالث 
ســنين وأنــا أمتنــع مــن ذلــك فــإن شــاء اهللا إذا جــاء الصــبح أقــول ألبــي: زوجنــي بهــا. وأدرك شــهرزاد الصــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  السادسة عشرة بعد المئتين وفي الليلة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن قمــر الزمــان قــال فــي نفســه: إن شــاء اهللا إذا جــاء الصــبح أقــول ألبــي: 
زوجني بهـا وال أتـرك نصـف النهـار يفـوت حتـى أفـوز بوصـلها وأتملـى بحسـنها وجمالهـا، ثـم إن قمـر الزمـان 

جلـــت، ثـــم إن قمـــر الزمـــان لمـــا أراد أن يقبلـــه فـــي فمهـــا مـــال إلـــى بـــدور ليقبلهـــا فارتعـــدت ميمونـــة الجنيـــة وخ
استحى من اهللا، ولفت وجهه وقال في نفسه: أنا أصبر لئال يكون والدي لما غضب علي وحبسني فـي هـذا 
الموضع جاء لي بهذه العروسة وأمرها بالنوم جنبي ليمتحني بها، وأوصاها أنـي إذا نبهتهـا ال تسـتيقظ وقـال 

الزمان فاعلميني به وربما يكون والدي مستخفيًا في مكـان مـا بحيـث يطلـع علـي  لها أي شيء فعل بك قمر
وأنا ال أنظره فينظر جميع ما أفعله بهذه الصبية وٕاذا أصبح يـوبخني ويقـول لـي: كيـف تقـول لـي مـالي أرب 



فأنـا  في الزواج وأنت قبلت تلك الصبية وعانقتها، فأنا أكف نفسي عنها الليلة لـئال ينكشـف أمـري مـع والـدي
ال ألمس الصبية من تلك الساعة وال ألتفت لها غيـر أنـي آخـذ لـي منهـا شـيئًا يكـون أمـارة عنـدي وتـذكرة لهـا 
حتى يبقى بيني وبينها إشارة، ثـم إن قمـر الزمـان رفـع جريـدة كفـاح العمـال اإلشـتراكي الصـبية وأخـذ خاتمهـا 

  ونقوش دائرته هذه األبيات: من خنصرها وهو يساوي حملة من المال ألن فصه من نفيس الجواهر 
  مهما أطلتم في الزمان صدودكم  ال تحسبوا أني نسيت عهـودكـم

 فعسى أقبل ثغركم وخـدودكـم  يا سادتي جودوا علي تعطـفـاً 

 حدودكـم ولو أعديتم في الغرام  واهللا إني لست أبرح عـنـكـم

ه فـــي خنصــره وأدار ظهــره إليهــا وقـــام ثــم إن قمــر الزمــان نـــزع ذلــك الخــاتم مــن خنصـــر الملكــة بــدور ولبســ
ففرحت ميمونة الجنية لما رأت ذلـك وقالـت لـدهنش وقشـقش: هـل رأيتمـا محبـوبي قمـر الزمـان ومـا فعلـه مـن 

فهـــذا مـــن كمـــال محاســـنه فـــانظروا كيـــف رأى هـــذه الصـــبية وحســـنها وجمالهـــا ولـــم  ؟العفـــة عـــن هـــذه الصـــبية
ا ونــام فقــاال لهــا: قــد رأينــا مــا صــنع مــن الكمــال فعنــد ذلــك يعانقهــا ولــم يلمــس بيــده عليهــا بــل أدار ظهــره إليهــ

انقلبت ميمونة وجعلت نفسـها برغوثـًا ودخلـت ثيـاب بـدور محبوبـة دهـنش ومشـت علـى سـاقها وطلعـت علـى 
فخــذها ومشــت تحــت ســرتها مقــدار أربعــة قــراريط ولــدغتها ففتحــت عينيهــا واســتوت قاعــدة فــرأت شــابًا نائمــًا 

ولـــه خـــدود كشـــقائق النعمـــان ولـــواحظ تخجـــل الحـــور الحســـان وفـــم كأنـــه خـــاتم بجانبهـــا وهـــو يغـــط فـــي نومـــه 
  سليمان وريقه حلو المذاق وأنفع من الترياق كما قال فيه بعض واصفيه: 

 بوردة خـد فـوق آس عـــذار  سال خاطري عـن زينـب ونـوار

 وال أرى لي في عشق ذات سـوار  واصبحت بالظبى المقرمط مغرمـاً 

 خالف أنيسي فـي قـرارة داري  ادي وفي خلوتي معـاً أنيسي في الن

  وقد الح عذري كالمصباح المساري  فيا الئمي في هجر هـنـد وزينـب

 محصـنة أو مـن وراء جـداري  أتـرضـى بـأن أمـسـي أسـيرة

ت عــن ثــم إن الملكــة بــدور لمــا رأت قمــر الزمــان أخــذها الهيــام والوجــد والغــرام وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكت
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة عشرة بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة بدور قالت في نفسها: وافضيحتاه إن هذا شاب غريـب ال أعرفـه  
ثــم نظــرت إليــه بعينيهــا وحققــت النظــر فيــه وفــي ظرفــه وداللــه وحســنه  ؟مــا بالــه راقــد بجــانبي فــي فــراش واحــد

قالت: وحق اهللا أنه شاب مليح مثل القمر إال أن كبدي تكاد أن تتمزق وجدًا عليه وشـغفًا بحسـنه  وجماله ثم
وجمالــه، فيــا لفضــيحتي منــه واهللا لــو علمــت إن هــذا الشــاب هــو الــذي خطبنــي مــن أبــي مــا رددتــه بــل كنــت 



ن وقالـت لـه: يـا أتزوجه وأتملى بجماله، ثم إن الملكة بـدور تطلعـت مـن وقتهـا وسـاعتها فـي وجـه قمـر الزمـا
ســيدي وحبيــب قلبــي ونــور عينــي انتبــه مــن منامــك وتمتــع بحســني وجمــالي، ثــم حركتــه بيــدها فأرخــت عليــه 
ميمونــة الجنيــة النــوم وثقلــت رأســه بجناحهــا فلــم يســتيقظ قمــر الزمــان فهزتــه الملكــة بــدور بيــديها وقالــت لــه: 

وتمتـــع ببطنـــي والســـرة وهارشـــني  بحيـــاتي عليـــك أن تطيعنـــي وانتبـــه مـــن منامـــك وانظـــر النـــرجس والخضـــرة
وناغشني من هذا الوقت إلى بكرة، قم يا سيدي واتكـئ علـى المخـدة وال تـنم، فلـم يجبهـا قمـر الزمـان بجـواب 

  ولم يرد عليها خطابًا بل غط في النوم.
 فقالت الملكة بدور: ما لك تائهًا بحسنك وجمالك وظرفك وداللك فكما أنت مليح أنا األخرى مليحة فمـا هـذا

ففتح قمر  ؟هل هم علموك الصد عني أو أبي الشيخ النحس منعك من أنتكلمني في هذه الليلة ؟الذي تفعله
الزمان عينيه فازدادت فيه محبة وألقـى اهللا محبتـه فـي قلبهـا ونظرتـه نظـرة أعقبتهـا ألـف حسـرة فخفـق فؤادهـا 

يـا حبيبـي يـا معشـوقي رد علـي وتقلقلت أحشاؤها واضطربت جوارحها وقالت لقمر الزمان: يـا سـيدي كلمنـي 
الجــواب وقــل لــي: مــا اســمك فإنــك ســلبت عقلــي، كــل ذلــك وقمــر الزمــان مســتغرق فــي النــوم ولــم يــرد عليهــا 

ثــم هزتــه وقبلــت يــده فــرأت خاتمهــا فــي إصــبعه  ؟بكلمــة. فتأوهــت الملكــة بــدور وقالــت: مــا لــك معجبــًا بنفســك
أنـت حبيبـي وتحبنـي ولكـن كأنـك تعـرض عنـي دالًال  الخنصر فشهقت وأتبعتها بغنجة وقالت: أوه.. أوه واهللا

مع أنك جئتنـي وأنـا نائمـة ومـا أعـرف كيـف عملـت أنـت معـي ولكنـي مـا أنـا قالعـة خـاتمي مـن خنصـرك ثـم 
فتحت جيب قميصه ومالته عليه وقبلت رقبته وفتشت على شيء تأخذه منـه فلـم تجـد معـه شـيئًا ورأتـه بغيـر 

وجســت ســيقانه فزلقــت يــدها مــن نعومــة جســمه وســقطت علــى ســروال فمــدت يــدها مــن تحــت ذيــل قميصــه 
عضــوه فانصــدع قلبهــا وارتجــف فؤادهــا إال أن شــهوة النســـاء أقــوى مــن شــهوة الرجــال وخجلــت وخجلــت ثـــم 
نزعت خاتمه من إصبعه ووضـعته فـي إصـبعها موضـعًا عـن خاتمهـا وقبلتـه فـي ثغـره وقبلـت كفـه ولـم تتـرك 

في حضنها وعانقته ووضـعت إحـدى يـديها تحـت رقبتـه واألخـرى مـن  فيه موضعًا إال قبلته وبعد ذلك أخذته
  تحت إبطه ونامت بجانبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة عشرة بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد إن الملكــة بــدور نامــت بجانــب قمــر الزمــان وجــرى مــا جــرى فلمــا رأت ذلــك 

 ؟ونة فرحت غاية الفرح وقالـت لـدهنش: هـل رأيـت يـا ملعـون كيـف فعلـت معشـوقتك مـن الولـه بمعشـوقيميم
وكيف فعـل معشـوقي مـن التيـه والـدالل فـال شـك أن معشـوقي أحسـن مـن معشـوقتك ولكـن عفـوت عنـك، ثـم 

انهـا كتبت له ورقة والتفتت إلى قشقش وقالت له: ادخل معه واحمل معشوقته وساعده على وصالها إلـى مك
ألن الليل مضى وفـاتني مطلـوبي، فتقـدم دهـنش وقشـقش إلـى الملكـة بـدور وخـال تحتهـا وحمالهـا وطـارا بهـا 
وأوصالها إلى مكانها واعاداها إلى فراشهاو اختلـت ميمونـة النظـر إلـى قمـر الزمـان وهـو نـائم حتـى لـم يبـق 

  من الليل إال القليل ثم توجهت إلى حال سبيلها.



به قمر الزمان من منامـه والتفـت يمينـًا وشـماًال فلـم يجـد الصـبية عنـده فقـال فـي نفسـه: فلما انشق الفجر انت 
ما هذا األمر كأن أبي يرغبني في الزواج بالصبية التي كانت عنـدي ثـم أخـذها سـرًا ألجـل أن تـزداد رغبتـي 

الخـادم وهـو في الزواج ثم صـرخ علـى الخـادم الـذي هـو نـائم علـى البـاب وقـال لـه: ويلـك يـا مـامون قـم فقـام 
طائش العقل من النوم ثم قدم له الطشـت واإلبريـق فقـام قمـر الزمـان ودخـل المسـتراح وقضـى حاجتـه وخـرج 
وتوضأ وصلى الصبح وجلس يسبح اهللا ثم نظر إلى الخادم فوجده واقفًا في خدمته بين يديه فقال لـه: ويلـك 

فقـال  ؟ادم: يـا سـيدي أي شـيء للصـبيةفقـال الخـ ؟يا صواب، من جاء هنا وأخذ الصبية من جنبي وانـا نـائم
قمر الزمان: الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة، فانزعج الخادم من كـالم قمـر الزمـان وقـال لـه: 

واهللا يـا سـيدي مـا  ؟لم يكن عندك صبية وال غيرها ومن أين دخلت الصبية وأنا نـائم وراء البـاب وهـو مقفـول
له قمر الزمان: تكذب يا عبد الـنحس وهـل وصـل مـن قـدرك أنـت األخـر  دخل عليك ال ذكر وال أنثى، فقال

أنــك تخــادعني، وال تخبرنــي أيــن راحــت هــذه الصــبية التــي كانــت نائمــة عنــدي غــي هــذه الليلــة ولــم تخبرنــي 
فقال الطواشي وقـد انـزعج منـه: واهللا يـا سـيدي مـا رأيـت صـبية وال صـبيًا، فغضـب  ؟بالذي أخذها من عندي

كالم الخادم وقال له: إنهم علموك الخداع يا ملعـون فتعـالى عنـدي، فتقـدم الخـادم إلـى قمـر قمر الزمان من 
الزمان فأخذ بأطواقه وضرب به األرض فضرط ثم برك عليه قمـر الزمـان ورفسـه برجلـه وخنقـه حتـى غشـي 

يــام بــرد عليــه ثــم بعــد ذلــك ربطــه فــي ســلبة البئــر وأداله فيــه إلــى أن وصــل إلــى المــاء وأرخــاه وكانــت تلــك األ
وشتاء قاطع فغطـس الخـادم فـي المـاء ثـم نشـله قمـر الزمـان وأرخـاه، ومـا زال يغطـس ذلـك الخـادم فـي المـاء 
وينشــله منــه والخــادم يســتغيث ويصــرخ ويصــيح وقمــر الزمــان يقــول لــه: واهللا يــا ملعــون مــا أطلعــك مــن هــذه 

وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت  ؟مالبئر حتى تخبرني بخبر هذه الجارية وقضيتها ومن الذي أخذها وأنـا نـائ
  عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد المئتين 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الخـــادم قـــال لقمـــر الزمـــان: أنقـــذني مـــن البئـــر يـــا ســـيدي وأنـــا أخبـــرك 

رد والضـرب بالصحيح، فجذبه مـن البئـر وأطلعـه وهـو غائـب عـن الوجـود مـن شـدة مـا قاسـاه مـن الغـرق والبـ
والعذاب وصار يرتعد مثل القصبة في الريح العاصف واشتبكت أسنانه في بعضها وابتلت ثيابه بالماء فلمـا 
رأى الخـــادم نفســـه علـــى وجـــه األرض قـــال لـــه: دعنـــي يـــا ســـيدي أروح وأقلـــع ثيـــابي وأعصـــرها وأنشـــرها فـــي 

حكــي لــك حكايتهــا. فقــال قمــر الشــمس وألــبس غيرهــا، ثــم أحضــر إليــك ســريعًا وأخبــرك بــأمر تلــك الصــبية وأ
الزمــان: واهللا يــا عبــد الــنحس لــوال أنــك عاينــت المــوت مــا أقــررت بــالحق فــاخرج لقضــاء أغراضــك وعــد إلــي 
بسرعة واحك لي حكاية الصبية وقصتها، فعند ذلك خرج الخادم وهو ال يصدق بالنجاة ولم يـزل يجـري إلـى 

ر بجانبه وهما يتحدثان في أمر قمر الزمان فسـمع أن دخل على الملك شهرمان أبي قمر الزمان فوجد الوزي
الملك يقول للوزير: إلني ما نمت في هذه الليلة من اشـتغال قلبـي بولـدي قمـر الزمـان وأخشـى أن يجـري لـه 



شيء في هذا الربج العتيق وما كان في سجنه شيء من المصلحة، فقال لـه الـوزير: ال تخـف عليـه واهللا ال 
  هرًا كامًال حتى تلين عريكته.يصيبه شيء ودعه مسجونًا ش

فبينما هما في الكالم وٕاذا بالخادم دخل عليهما وهو فـي تلـك الحالـة وقـال لـه: يـا موالنـا السـلطان إن ولـدك  
حصــل لــه جنونــو قــد فعــل بــي هــذه الفعــال، وقــال لــي: إن صــبية باتــت عنــدي فــي هــذه الليلــة وذهبــت خفيــة 

صبية، فلما سمع السلطان شهرمان هـذا الكـالم عـن ولـده قمـر فأخبرني بخبرها وأنا ال أعرف ما شأن هذه ال
الزمان صرخ قائًال: واولداه، وغضب على الوزير الذي كان سببًا في هذه األمور غضبًا شديدًا وقال له: قـم 
اكشف لي خبر ولدي قمر الزمان، فخرج الوزير وهو يتعثر في أذياله من خوفه من الملك وراح مـع الخـادم 

انت الشـمس قـد طلعـت فـدخل الـوزير علـى قمـر الزمـان فوجـده جالسـًا علـى السـرير يقـرأ القـرآن إلى البرج وك
فســلم عليــه الــوزير وجلــس إلــى جانبــه وقــال لــه: يــا ســيدي إن هــذا العبــد الــنحس أخبرنــا بخبــر شــوش علينــا 

تــى شــوش وأزعجنــا فاغتــاظ الملــك مــن ذلــك، فقــال لــه قمــر الزمــان: أيهــا الــوزير، ومــا الــذي قالــه لكــم عنــي ح
على أبي وفي الحقيقة هو ما شوش إال علي، فقال له الوزير: إنه جاءنا بحالة منكـرة وقـال لنـا قـوًال حاشـاك 
منه وكذب علينا بما ال ينبغي أن يـذكر فـي شـانك فسـالمة شـبابك وعقلـك الـرجيح ولسـانك الفصـيح وحاشـى 

د النحس فقال له الوزير: إنـه أخبرنـا أنيصدر منك شيء قبيح، فقال له قمر الزمان: فأي شيء قال هذا العب
فلمــا ســمع قمــر  ؟أنــك جننــت وقلــت لــه كــان عنــدي صــبية فــي الليلــة الماضــية، فهــل قلــت للخــادم هــذا الكــالم

الزمــان هــذا الكــالم اغتــاظ غيظــًا شــديدًا وقــال للــوزير: تبــين لــي أنكــم علمــتم الخــادم الفعــل الــذي صــدر منــه. 
  المباح. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم

 

  وفي الليلة العشرين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ابن الملك شهرمان، قال للوزير: تبـين لـي أنكـم منعتمـوه مـن 
أن يخبرني بأمر الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة وأنت أيها الوزير أعقل من الخـادم فـأخبرني 

هبـــت الصـــبية المليحـــة التـــي كانـــت نائمـــة فـــي حضـــني فـــي تلـــك الليلـــة فـــأنتم الـــذين فـــي هـــذه الســـاعة أيـــن ذ
 ؟أرسلتموها وأمرتموها أن تبيت في حضني ونمت معها إلى الصباح فلما انتبهت ما وجتهـا، فـأين هـي اآلن

وحـدك فقال الوزير: يا سيدي قمر الزمان اسم اهللا حواليـك وٕانـا مـا أرسـلنا لـك فـي هـذه الليلـة أحـدًا وقـد نمـت 
والباب مقفل عليك والخادم نائم من خلف الباب وما أتى إليـك صـبية وال غيرهـا فـارجع إلـى عقلـك يـا سـيدي 
وال تشــغل خــاطرك، فقــال لــه قمــر الزمــان وقــد اغتــاظ مــن كالمــه: أيهــا الــوزير: أيهــا الــوزير إن تلــك الصــبية 

هـا فـي هـذه الليلـة، فتعجـب الـوزير معشوقتي وهي المليحة صاحبة العيـون السـود والخـدود الحمـر التـي عانقت
من كالم قمـر الزمـان وقـال لـه: هـل رأيـت الصـبية فـي هـذه الليلـة بعينـك فـي اليقظـة أو فـي المنـام. فقـال لـه 
قمــر الزمــان: يــا أيهــا الشــيخ الــنحس أتظــن أنــي رأيتهــا بــأذني إنمــا رأيتهــا بعيــوني فــي اليقظــة وقلبتهــا بيــدي 

رج على حسنها وجمالها وظرفهـا وداللهـا وٕانمـا انـتم أوصـيتموها أنهـا وسهرت معها نصف ليلة كاملة وأنا أتف
ال تكلمنـــي فجعلـــت نفســـها نائمـــة فنمـــت بجنبهـــا إلـــى الصـــباحثم اســـتيقظت مـــن منـــامي فلـــم أجـــدها،فقال لـــه 



الوزير: يا سيدي قمر الزمان ربما تكون رأيت هـذا األمـر فـي المنـام فيكـون أضـغاث أحـالم أو تخـيالت مـن 
عام أو وسوسة الشياطين اللئام. فقال له قمـر الزمـان: يـا أيهـا الشـيخ الـنحس كيـف تهـزأ بـي أكل مختلف الط

أنت األخر وتقول لي لعل هذا أضغاث أحالم مع أن الخادم قد أقر بتلك الصبية وقال لي في هـذه السـاعة 
حيتـه فـي يـده ثم إن قمر الزمـان قـام مـن وقتـه وتقـدم إلـى الـوزير وقـبض علـى ل ؟أعود إليك وأخبرك بقصتها

وكانــت لحيتــه طويلــة فأخــذها قمــر الزمــان ولفهــا علــى يــده وجذبــه منهــا فرمــاه مــن فــوق الســرير وألقــاه علــى 
األرض فــأحس الــوزير أن روحــه طلعــت مــن شــدة نتــف لحيتــه ومــا زال قمــر الزمــان يــرفس الــوزير برجليــه 

  ويصفعه على قفاه بيديه حتى كاد أن يهلكه.
ان العبـد الخـادم خلـص نفسـه مـن هـذا الصـبي المجنـون بكذبـة فأنـا أولـى بـذلك فقال الـوزير فـي نفسـه: إذا كـ

منه وأخلص نفسي أنا اآلخر بكذبة وٕاال يهلكني، فهاأنا أكذب وأخلص روحي منه فإنـه مجنـون وال شـك فـي 
جنونــه، ثــم إن الــوزير التفــت إلــى قمــر الزمــان وقــال لــه: يــا ســيدي ال تؤاخــذني فــإن والــدك أوصــاني أن أكــتم 

خبـر هـذه الصـبية وأنـا اآلن عجـزت وكليـت مـن الضـرب ألنـي بقيـت رجـًال كبيـرًا ولـيس لـي قـوة تحمـل  عنك
  الضرب فتمهل علي قليًال حتى أحدثك بقصة الصبية.

فعند ذلك منـع عنـه الضـرب وقـال لـه: ألي شـيء لـم تخبرنـي بخبـر تلـك الصـبية إال بعـد الضـرب واإلهانـة  
، فقـال لـه الـوزير: هـل أنـت تسـأل عـن تلـك الصـبية صـاحبة الوجـه فقم أيهـا الشـيخ الـنحس واحـك لـي خبرهـا

فقال له قمـر الزمـان: نعـم أخبرنـي أيهـا الـوزير مـن الـذي جـاء بهـا إلـي وأنامهـا عنـدي  ؟المليح والدقد الرجيح
فــإن كــان أبــي الملــك شــهرمان فعــل معــي هــذه الفعــال  ؟وأيــن هــي فــي هــذه الســهاة حتــى أروح إليهــا بنفســي

لصبية المليحة من أجل زواجها فأنا رضيت أن أتزوج بها فإنه ما فعل معي هـذا األمـر كلـه وامتحني بتلك ا
وولع خاطري بتلك الصبية، بعد ذلك حجبها عني إال من أجل امتناعي من الـزواج فهاأنـا رضـيت بـالزواج، 

بـي لـم يعشـق إال فأعلم والدي بذلك أيها الوزير وأشر إليـه أن يزوجنـي بتلـك الصـبية فـإني ال أريـد سـواها وقل
إياها، فقم وأسرع إلى أبـي وأشـر إليـه بتعجيـل زواجـي ثـم عـد إلـي قريبـًا فـي هـذه السـاعة، فمـا صـدق الـوزير 
بــالخالص مــن قمــر الزمــان حتــى خــرج مــن البــرج وهــو يجــري إلــى أن دخــل علــى الملــك شــهرمان. وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  رين بعد المئتين وفي الليلة الحادية والعش
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير خــرج يجــري مــن البــرج إلــى أن دخــل علــى الملــك شــهرمان فلمــا 

 ؟دخــل عليــه قــال لــه الملــك: أيهــا الــوزير مــا لــي أراك فــي ارتبــاك ومــن الــذي بشــره رمــاك حتــى جئــت مرعوبــاً 
قــال لــه: اعلــم أن ولــدك قمــر الزمــان قــد  ؟ارةفقــال للملــك: إنــي قــد جئتــك ببشــارة، فقــال الملــك: ومــا تلــك البشــ

حصل له جنون، فلما سمع الملك كالم الوزير صار الضياء في وجهه ظالمًا وقال لـه: أيهـا الـوزير أوضـح 
قال له الوزير: سمعًا وطاعة، ثم أخبره بمـا صـدر مـن ولـده فقـال الملـك: أبشـر أيهـا  ؟لي صف جنون ولدي

إياي بجنـون ولـدي ضـرب رقبتـك وزوال الـنعم عنـك يـا أنحـس الـوزراء الوزير إني أعطيك في نظير بشارتك 



وأخبـث األمــراء ألنـي اعلــم أنـك ســبب جنـون ولــدي بمشـورتك ورأيــك الـتعس الــذي أشـرت بــه علـي فــي األول 
  واآلخر واهللا إن كان ياتي على ولدي شيء من الضرر أو الجنون ألسمرنك على القبة وأذيقنك النكبة.

مًا على قدميه وأخذ الوزير معه ودخل به البرجالذي نزل فيه قمر الزمـان فلمـا وصـال ثم إن الملك نهض قائ
إليــه قــام قمــر الزمــان علــى قدميــه لوالــده ونــزل ســريعًا مــن فــوق الســرير الــذي هــو جــالس عليــه وقبــل يديــه ثــم 

عـد ذلـك تأخر وراءه وأطـرق رأسـه إلـى األرض وهـو مكتـف اليـدين قـدام أبيـه ولـم يـزل كـذلك سـاعة زمانيـة وب
  رفع راسه إلى والده وفرت الدموع من عينيه وسالت على خديه وأنشد قول الشاعر: 

  في حقكم وأتيت شيئًا منكرا  إن كنت قد أذنبت سالـفـاً 

  يسع المسئ إذا أتا مستغفرا  أنا تائب عما جنيت وعفوكم

لسـه إلـى جانبـه فـوق السـرير، ثـم فعند ذلك قام الملك شهرمان وعانق ولده قمر الزمـان وقبلـه بـين عينيـه وأج
التفت إلى الـوزير بعـين الغضـب وقـال لـه: يـا كلـب الـوزراء كيـف تقـول علـى ولـدي قمـر الزمـان مـا هـو كـذا 

فقـال لـه: يـا والـدي هـذا  ؟ثـم التفـت إلـى ولـده وقـال لـه: يـا ولـدي مـا اسـم هـذا اليـوم ؟وكذا وترعب قلبي عليه
ين وبعـده الثالثـاء وبعـده األربعـاء وبعـده الخمـيس وبعـده الجمعـة. اليوس السبت وغدًا يوم األحـد وبعـده االثنـ

فقال:  ؟فقال له الملك: يا ولدي قمر الزمان الحمد هللا على سالمتك، ما اسم هذا الشهر الذي علينا بالعربي
اســمه ذو القعــدة ويليــه ذو الحجــة وبعــده المحــرم وبعــده صــفر وبعــده ربيــع األول وبعــده ربيــع الثــاني وبعــده 

  دى األولى وبعده جمادى الثانية وبعده رجب وبعده شعبان وبعده رمضان وبعده شوال.جما
ففرح بـذلك الملـك فرحـًا شـديدًا وبصـق فـي وجـه الـوزير وقـال لـه: يـا شـيخ السـوء كيـف تـزعم أن ولـدي قمـر  

لــه أن الزمــان قــد جــن والحــال أنــه مــا جــن إال أنــت. فعنــد ذك حــرك الــوزير رأســه وأراد أن يــتكلم ثــم خطــر ببا
يتمهل قليًال لينظر ماذا يكون ثم إن الملك قال لولده: يا ولدي أي شيء هذا الكالم الذي تكلمـت بـه للخـادم 
والــوزير حيــث قلــت لهمــا: إنــي كنــت نائمــًا أنــا وصــبية مليحــة فــي هــذه الليلــة، فمــا شــأن هــذه الصــبية التــي 

أنه ما بقـي لـي قـوة تتحمـل السـخرية فـال  فضحك قمر الزمان من كالم أبيه وقال له: يا والدي اعلم ؟ذكرتها
تزيدوا علـي شـيئًا وال كلمـة واحـدة، فقـد ضـاق خلقـي ممـا تفعلونـه معـي واعلـم يـا والـدي أنـي رضـيت بـالزواج 
ولكــن بشــرط أن تزوجنــي تلــك الصــبية التــي كانــت نائمــة عنــدي فــي هــذه الليلــة فــإني أتحقــق أنــك أنــت الــذي 

أرسـلت إليهـا قبـل الصـبح وأخـذتها مـن عنـدي، فقـال: اسـم اهللا حواليـك أرسلتها إلي وشوقتني إليها وبعد ذلك 
  يا ولدي سالمة عقلك من الجنون. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد المئتين 
لصـبية التـي تـزعم قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك شهرمان قـال لولـده قمـر الزمـان أي شـيء هـذه ا

أنــي أرســلتها فــي هــذه الليلــة ثــم أرســلت أخــذتها مــن عنــدك قبــل الصــباح واهللا يــا ولــدي لــيس لــي علــم بهــذا 
األمــر. فبــاهللا عليــك أن تخبرنــي هــل ذلــك أضــغاث أحــالم أو تخــيالت طعــام فإنــك بــت فــي هــذه الليلــة وأنــت 

بح من أشار بـه أنـك متكـدر المـزاج مـن مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذكره قبح اهللا الزواج وساعته وق



جهة الزواج فرأيت في المنام أن صبية مليحة تعانقك وأنت تعتقد فـي بالـك انـك رأيتهـا فـي اليقظـة وهـذا كلـه 
  يا ولدي أضغاث أحالم.

فقــال قمــر الزمــان: دع عنــك هــذا الكــالم، واحلــف بــاهللا الخــالق العــالم قاصــم الجبــابرة ومبيــد األكاســرة أنــه لــم 
فقال الملـك: وحـق إلـه موسـى وابـراهيم أنـه لـم يكـن لـي علـم بـذلك، ولعلـه  ؟دك خبر بالصبية ومحلهايكن عن

أضــغاث أحــالم رأيتــه فــي المنــام، فقــال قمــر الزمــان لوالــده: أنــا أضــرب لــك مــثًال يبــين لــك أن هــذا كــان فــي 
  اليقظة.

  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  عشرين بعد المئتين وفي الليلة الثالثة وال
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان قال لوالده هذا المثل هو أني أسألك هل اتفـق ألحـد أنـه رأى 

فقال ؟نفسه في المنام يقاتل وقد قاتل قتاًال شديدًا وبعد ذلك استيقظ من منامه فوجد في يده سـيفًا ملوثـًا بالـدم
ق هذا، فقال له قمر الزمان: أخبرك بما حصل لـي وهـو أنـي رأيـت فـي هـذه له والده: ال واهللا يا ولدي لم يتف

الليلــة كــأني اســتيقظت مــن منــامي نصــف الليــل فوجــدت بنتــًا نائمــة بجــانبي وقــدها كقــدي وشــكلها كشــكلي 
فعانقتها ومسكتها بيدي وأخذت خاتمها ووضعته في إصبعي وامتنعت عنها حياء منك وظننت أنك أرسلتها 

وضــع لتنظــر مــا أفعــل، واســتحييت مــن أجــل ذلــك أن أقبلهــا فــي فمهــا حيــاء منــك، وخطــر واســتخفيت فــي م
  ببالي أنك تمتحني بها حتى ترغبني في الزواج.

و بعد ذلك انتبهت من منامي في وجه الصبح فلم أجـد للصـبية مـن أثـر وال وقفـت لهـا علـى أثـر علـى خبـر 
ولـوال الخـاتم كنـت  ؟ر كذبًا وأمر الخاتم صـحيحاً وجرى لي مع الخادم والوزير ما جرى فكيف يكون هذا األم

أظن أنه منـام وهـذا خاتمهـا فـي خنصـري فـي هـذه السـاعة فـانظر أيهـا الملـك إلـى الخـاتم كـم يسـاوي، ثـم إن 
قمــر الزمــان نــاول الخــاتم ألبيــه فأخــذه وقلبــه ثــم التفــت إلــى ولــده وقــال لــه: إن لهــذا الخــاتم نبــًأ عظيمــًا وخبــرًا 

تفــق لــك فــي هــذه الليلــة مــع تلــك الصــبية أمــر مشــكل وال أعلــم مــن أيــن دخــل علينــا هــذا جســيمًا وٕان الــذي ا
الــدخيل ومــا تســبب فــي هــذا كلــه إال الــوزير فبــاهللا عليــك يــا ولــدي أن تصــبر لعــل اهللا يفــرج عنــك هــذه الكربــة 

  ويأتيك بالفرج العظيم كما قال الشاعر: 
 ورويأتي بخير فالزمان غـي  عسى ولعل الدهر يلوي عنانه

 وتحدث من بعد األمور أمور  وتسعد آمالي وتقضي حوائجي

فيا ولدي قد تحققت في هذه الساعة أنه ليس بك جنون ولكـن قضـيتك مـا يجليهـا إال اهللا، فقـال قمـر الزمـان 
لوالده: باهللا يا والـدي أنـك تفحـص لـي عـن هـذه الصـبية وتعجـل بقـدزمها وٕاال مـت كمـدًا، ثـم إن قمـر الزمـان 

  والتفت بالوصل إلى أبيه وأنشد هذين البيتين:  أظهر الوجد
  ففي الكرى واصلوا المشتاق أو زورا  إن كان في وعدكم بالوصـل تـزوير



 منامه عند ممنوع ومـحـجـورا  قالوا وكيف يزور الطيف جفن فتى 

أنشــد هــذه ثــم إن قمــر الزمــان بعــد إنشــاد هــذه األشــعار التفــت إليــه أبيــه بخضــوع وانكســار وأفــاض العبــرات و 
  األبيات. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد المئتين 
  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان أفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 وليس بناج من رمته المـحـاجـر  خذوا حذركم من طرفها فهو ساحر

 فإن الحميا للعـقـول تـخـامـر  قة في كالمـهـاوال تخدعوا من ر 

 بكت وبدت من مقلتيها الـبـواتـر  منعمه لوال مـس الـورد خـدهـا

  سرى وبدا من ارضها وهو عواطر  فلو في الكرى مر النسيم بأرضهـا

ر عنـد فلما فرغ قمر الزمان من شعره قال الوزير للملك: يا ملك الزمـان إلـى متـى أنـت محجـوب عـن العسـك
ولدك قمر الزمان فربما يفسد عليك نظام المملكة بسبب بعدك عن أرباب دولتك، والعاقـل إذا ألمـت بجسـمه 
أمــراض مختلفــة يجــب أن يبــدأ بمــداواة أعظمهــا، والــرأي عنــدي أن تنقــل ولــدك فيــه وتجعــل للموكــب والــديوان 

واب وأربـاب الدولـة وخـوًا المملكـة في كل جمعة يومين الخميس واالثنين فيدخل عليك األمـراء والحجـاب والنـ
وأصـــحاب الصـــولة وبقيـــة العســـاكر والرعيـــة ويعرضـــون عليـــك أحـــوالهم فـــاقض حـــوائجهم واحكـــم بيـــنهم وخـــذ 
مطلبهم وأمر وانهي بينهم، وبقية الجمعة تكون عند ولدك قمر الزمان وال تـزال علـى تلـك الحالـة حتـى يفـرج 

ب الزمان وطوارق الحدثان فإنه العاقل دائمًا محاذر وما أحسن اهللا عنك وعنه، وال تأمن أيها الملك من نوائ
  قول الشاعر: 

 ولم نخف سوء ما يأتي به القـدر  حسنت ظنك باأليام إذ حـسـنـت

 وعند صفو الليالي يحدث الكـدر  وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند

 الـحـذر مساعد فليكن من رأيه  يا معشر الناس من كان الزمان له

فلمــا ســمع الســلطان مــن الــوزير هــذا الكــالم رآه صــوابًا ونصــيحة فــي مصــلحته فــأثر عنــده وخــاف أن ينفســد 
عليه نظام الملك فنهض من وقته وساعته وأمر بتحويل ولده من ذلك المكان إلـى القصـر الـذي فـي السـرايا 

ائر القصـــر المطـــل علـــى البحـــر ويمشـــون إليـــه علـــى ممشـــاة فـــي وســـط البحـــر عرضـــها عشـــرون ذراعـــًا وبـــد
شــبابيك مطلــة علــى البحــر وأرض ذلــك القصــر مفروشــة بالرخــام الملــون وســقفه مــدهون بــأفخر الــدهان مــن 
ســائر األلــوان ومنقــوش بالــذهب والــالزورد ففرشــوا لقمــر الزمــان فيــه البســط الحريــر وألبســوا حيطانــه الــديباج 

ن شـدة العشـق كثيـر السـهر، فاشـتغل وأرخوا عليه الستائر المكللة بالجواهر ودخل فيه قمر الزمان وصار مـ
  خاطره واصفر لونه وانتحل جسمه، وجلس والده عند رأسه وحزن عليه.



و صار الملك كل يوم اثنين وخميس يأذن فـي أن يـدخل عليـه مـن شـاء الـدخول األمـراء والـوزراء والحجـاب 
دون وظــائف الخدمــة والنــواب وأربــاب الدولــة وســائر العســاكر والرعيــة فــي ذلــك القصــر فيــدخلون عليــه ويــؤ 

ويقيمــون عنــده إلــى آخــر النهــار ثــم ينصــرفون بعــد ذلــك إلــى حــال ســبيلهم وبعــد ذلــك يــدخل الملــك عنــد ولــده 
قمر الزمان في ذلك المكان وال يفارقه ليًال وال نهارًا، ولم يزل على تلك على تلك الحالة مدة أيـام وليـال مـن 

  الزمان.
ك شهرمان، وأما ما كان من أمـر الملكـة بـدور بنـت الملـك الغيـور هذا ما كان من أمر قمر الزمان ابن المل

صــاحب الجزائــر والســبعة قصــور فــإن الجــن لمــا حملوهــا وأناموهــا فــي فراشــها لــم يبــق مــن الليــل إال ثــالث 
  ساعات، ثم طلع الفجر فاستيقظت من منامها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  شرين بعد المئتين وفي الليلة الخامسة والع

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة بدور لما استيقظت من منامها جلست والتفتت يمينـًا وشـماًال فلـم  
تــر معشــوقها الــذي كــان فــي حضــنها فــارتجف فؤادهــا وزال عقلهــا وصــرخت صــرخة عظيمــة فاســتيقظ جميــع 

 ؟كبيـرتهن وقالـت لهـا: يـا سـيدتي مـا الـذي أصـابكجواريها والدايات والقهرمانات ودخلن عليها فتقدمت إليها 
فقالت لها: أيتها العجوز النحس أين معشوقي الشاب الذي كان نائمـًا هـذه الليلـة فـي حضـني فـأخبريني أيـن 

فلمـــا ســـمعت منهـــا القهرمانـــة هـــذا الكـــالم صـــار الضـــياء فـــي وجههـــا ظالمـــًا وخافـــت مـــن بأســـها خوفـــًا  ؟راح
فقالــت الســيدة بــدور: ويلــك يــا عجــوز الــنحس  ؟ي شــيء هــذا الكــالم القبــيحعظيمــًا وقالــت: يــا ســيدتي بــدور أ

أين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه المليح والعيون السود والحواجب المقرونة الـذي كـان بائتـًا عنـدي 
فقالــت: واهللا مــا رأيــت شــابًا وال غيــره، فبــاهللا يــا ســيدتي ال تمزحــي هــذا  ؟مــن العشــاء إلــى قــرب طلــوع الفجــر

فقالــت الملكــة  ؟مــزاح الخــارج عــن الحــد فتــروح أرواحنــا وربمــا بلــغ أبــاك هــذا المــزاح فمــي يخلصــنا مــن يــدهال
بدور: إنه كان غالمًا بائتًا عندي في هذه الليلة وهو من أحسـن النـاس وجهـًا، فقالـت لهـا القهرمانـة: سـالمة 

دور إلـى يـدها فوجـدت خـاتم قمـر عقلك مـا كـان أحـد بائتـًا عنـدك فـي هـذه الليلـة. فعنـد ذلـك نظـرت السـيدة بـ
الزمان في إصبعها ولم تجد خاتمها فقالت للقهرمانة: ويلك يا خائنة تكذبين علي وتقولين ما كـان أحـد بائتـًا 
عندك وتحلفين باهللا باطًال، فقالت القهرمانة: واهللا ما كذبت عليـك وال حلفـت بـاطًال، فاغتاظـت السـيدة بـدور 

القهرمانــة فقتلتهــا، فعنــد ذلــك صــاح الخــدم والجــواري والســراري عليهــا وســحبت ســيفًا كــان عنــدها وضــربت 
وراحوا إلى أبيها وأعلموه بحالها فأتى الملك إلى ابنتها السيدة بدور من وقته وسـاعته وقـال لهـا: يـا بنتـي مـا 

 وطـار عقلهـا مـن رأسـها وصـارت ؟فقالت يا أبي أين الشـاب الـذي كـان نائمـًا بجـانبي فـي هـذه الليلـة ؟خبرك
تلتفت بعينيهـا يمينـًا وشـماًال ثـم شـقت ثوبهـا إلـى ذيلهـا، فلمـا رأى أبوهـا تلـك الفعـال أمـر الجـواري والخـدم أن 
يمسكوها فقبضوا عليها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة مـن حديـد وربطوهـا فـي الشـباك الـذي فـي القصـر. 

  هذا ما كان من أمر الملكة بدور.



ك الغيور فإنـه لمـا رأى مـا جـرى مـن ابنتـه السـيدة بـدور ضـاقت عليـه الـدنيا و أما ما كان من أمر أبيها المل
ألنه كان يحبها فلم يهن عليه أمرها، فعند ذلك أحضر المنجمين والحكماء وأصحاب األقالم وقال لهم: من 
أبرًا بنتي مما هي فيـه زوجتـه بهـا وأعطيتـه نصـف مملكتـي ومـن لـم يبرئهـا ضـربت عنقـه ويعلـق رأسـه علـى 

القصر، ولم يزل يفعل ذلك إلى أن قطع من أجلهـا أربعـين رأسـًا، فطلـب سـائر الحكمـاء فتوقفـت جميـع باب 
النــاس عنهــا وعجــز جميــع الحكمــاء عــن دوائهــا واشــتكت قضــيتها علــى أهــل العلــوم وأربــاب األقــالم، ثــم إن 

 بيات: السيدة بدور لما زاد بها الوجد والغرام وأرباب الهيام أجرت العبرات وأنشدت هذه األ

 ذكرك في دجى ليلي نديمي  غرامي فيك يا قمري غريمي

 يحاكي حره نار الجـحـيم  أتيت وأضلعي فيها لـهـيب

 عذابي منهما أضحى أليمـي  بليت بفرط وجد واحـتـراق

فلمـــا فرغـــت الســـيدة بـــدور مـــن إنشـــاد هـــذه األشـــعار بكـــت حتـــى مرضـــت جفونهـــا وتـــذبلت وجناتـــه ثـــم إنهـــا  
الحــال ثــالث ســنين وكــان لهــا أخ مــن الرضــاع يســمى مــرزوان وكــان ســافر إلــى أقصــى  اســتمرت علــى هــذا

الــبالد وغــاب عنهــا تلــك المــدة بطولهــا وكــان يحبهــا محبــة زائــدة علــى محبــة األخــوة فلمــا حضــر دخــل علــى 
والدته وسألها عن أخته السيدة بدور فقالت له: يا ولـدي أختـك حصـل لهـا الجنـون ومضـى لهـا ثـالث سـنين 

بتها سلسلة من حديد وعجزت األطباء عن دوائها، فلما سمع مرزوان هذا الكالم قـال لهـا: ال بـد مـن وفي رق
دخــولي عليهــا لعلــي أعــرف مــا بهــا وأقــدر علــى دوائهــا، فلمــا ســمعت كالمــه قالــت: ال بــد مــن خولــك عليهــا 

بالخــادم ولكــن اصــبر إلــى غــد حتــى أتحيــل فــي أمــرك ثــم إن أمــه ذهبــت إلــى قصــر الســيدة بــدور واجتمعــت 
الموكــل بالبــاب وأهــدت لــه هديــة وقالــت لــه: إن لــي بنتــًا قــد تربــت مــع الســيدة بــدور وقــد زوجتهــا ولمــا جــرى 
لسيدتك ما جرى صار قلبها متعلقًا بها وأرجو من فضلك أن بنتي تأتي عندها سـاعة لتنظرهـا ثـم ترجـع مـن 

ل فبعـد أن يـأتي السـلطان ينظـر ابنتـه حيث جاءت وال يعلم بها أحـد، فقـال الخـادم:ال يمكـن ذلـك إال فـي الليـ
ويخرج ادخلي أنت وابنتك، فقبلـت العجـوز يـد الخـادم وخرجـت إلـى بيتهـا. فلمـا جـاء وقـت العشـاء مـن الليلـة 
القابلة قامت من وقتها وساعتها وأخذت ولدها مرزوان وألبسته بدلـة مـن ثيـاب النسـاء وجعلـت يـده فـي يـدها 

أوصلته إلى الخـادم بعـد انصـراف السـلطان مـن عنـد ابنتـه فلمـا رآهـا وأدخلته القصر، وما زالت تمشي حتى 
الخادم قام واقفًا وقال لها: ادخلي وال تطيلي القعود فلما دخلت العجوز بولدها مرزوان رأى السيدة بدور فـي 
تلك الحالة فسلموا عليها بعـد أنكشـفت عنـه أمـه ثيـاب النسـاء فـأخرج مـرزوان الكتـب التـي معـه وأوقـد شـمعة 

نظرت إليه السيدة بـدور فعرفتـه وقالـت لـه: يـا أخـي أنـت سـافرت وانقطعـت أخبـارك عنـا فقـال لهـا: صـحيح ف
ولكن ردني اهللا باسالمة وأردت السفر ثانية فما ردني عنه إال هذا الخبر الـذي سـمعته عنـك فـاحترق فـؤادي 

ب أن الـذي اعترانـي عليك وجئت إليك لعلـي أعـرف داءك وأقـدر علـى دوائـك، فقالـت لـه: يـا أخـي هـل تحسـ
 جنون، ثم أشارت إليه وأنشدت هذين البيتين: 

 ما لذة العيش إال للمـجـانـين  قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم



  إن كان يشفي جنوني ال تلوموني  ثم جننت فهاتوا من جننـت بـه

لـى مـا فيـه خالصـك. فعلم مرزوان أنها عاشقة فقال لها: أخبريني بقصتك ومـا اتفـق لـك لعـل اهللا يطلعنـي ع
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والعشرون بعد المئتين 

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن بـدور قالـت: يـا أخـي اسـمع قصـتي وذلـك أننـي تيقظـت مـن منـامي ليلـة 
من الشبان يكل عـن وصـفه اللسـان  في الثلث األخير من الليل وجلست فرأيت بجانبي شابًا احسن ما يكون

كأنه غصن بان أو قضيب خيزران فظننت أن أبي هو الذي أمره بهذا األمر ليمتحنني به ألنه راودنـي عـن 
الــزواج لمــا خطبنــي منــه الملــوك فأبيــت فهــذا الظــن هــو الــذي منعنــي مــن أن أنبهــه وخشــيت إنــي إذا عانقتــه 

مــه عوضــًا عــن خــاتمي. فهــذه حكــايتي وأنــا يــا أخــي قــد ربمــا يخبــر أبــي بــذلك فلمــا أصــبحت رأيــت بيــدي خات
تعلق قلبي به من حن رؤيته ومن كثرة عشقي والغرام لم أذق طعم المنام وما لي شغل غيـر بكـائي بالـدموع 

  وٕانشاد األشعار بالليل والنهار ثم أفضت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 
 وبوذاك الظبي مرتعه القـلـ  أبعد الحب لـذاتـي تـطـيب

 وفيه مهجة الظـنـى تـذوب  دم العشاق أهون مـا عـلـيه

  فمن بعضي على بعضي رقيب  أغار عليه من نظري وفكـري

 فواتك في القلوب لنا تصـيب  راجفان له ترمـي سـهـامـاً 

 إذا ما كان في الدنيا نـصـيب  فهل لي أن أراه قبل مـوتـي

 علمـه الـرقـيببما عندي وي  وأكتم السـر فـينـيم دمـعـي

 بعـيد ذكـره مـنـي قـريب  قريب وصلـه مـنـي بـعـيد

ثم إن السيدة بـدور قالـت لمـرزوان: انظـر يـا أخـي مـا الـذي تعمـل معـي فـي الـذي اعترانـي فـأطرق مـرزوان  
رأسه إلى األرض ساعة وهو يتعجب وما يدري ما يفعل ثم رفع رأسه وقال لها: جميع مـا جـرى لـك صـحيح 

هذا الشـاب أعيـت فكـري ولكـن أدور جميـع الـبالد وأفـتش علـى دوائـك لعـل اهللا يجعلـه علـى يـدي وٕان حكاية 
فاصبري وال تقلقي ثم إن مرزوان ودعها ودعا لها بالثبات وخرج من عندها ثم إن مـرزوان تمشـى إلـى بيـت 

إلـى مدينـة ومـن والدته فنام تلك الليلـة ولمـا أصـبح الصـباح تجهـز للسـفر فسـافر ولـم يـزل مسـافرًا مـن مدينـة 
جزيرة إلى جزيرة مـدة شـهر كامـل ثـم دخـل مدينـة يقـال لهـا الطيـرب واستنشـق األخبـار مـن النـاس لعلـه يجـد 
دواء للملكــة بــدور وكــان كلمــا يــدخل فــي مدينــة أو يمــر بهــا يســمع أن الملكــة بــدور بنــت الملــك الغيــور قــد 

رب فسمع إن قمر الزمان ابن الملـك حصل لها جنون ولم يزل يستنشق األخبار حتى وصل إلى مدينة الطي
  شهرمان مريض وأنه اعتراه وسواس وجنون.



فلمــا ســمع مــرزوان بخبــره ســأل بعــض أهــالي تلــك المدينــة عــن بــالده ومحــل تختــه فقــالوا لــه جزائــر خالــدات 
وبيننا وبينها مسـيرة شـهر كامـل فـي البحـر وأمـا فـي البـر فسـتة أشـهر، فنـزل مـرزوان فـي مركـب إلـى جزائـر 

ت وكانت مركب مجهزة للسـفر وطـاب لهـا الـريح مـدة شـهر فبانـت لهـم المدينـة ولمـا أشـرفوا عليهـا ولـم خالدا
يبق لهم إال الوصول إلى الساحل خرجت عليهم ريح عاصف فرمـى الريـة ووقعـت القلـوع فـي البحـرو انقلـب 

  المركب بجميع ما فيه.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  السابعة والعشرين بعد المئتين وفي الليلة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن مـرزوان جذبتـه قـوة التيـار جذبـة حتـى أوصـلته تحـت قصـر الملـك الـذي 
فيه قمر الزمان وكان باألمر المقدر قد اجتمع األمـراء والـوزراء عنـده للخدمـة والملـك شـهرمان جـالس ورأس 

الزمان مضى عليه يومان وهـو لـم يأكـل ولـم يشـرب ولـم يـتكلم ولده في حجره وخادم يهش عليه. وكان قمر 
وصــار الــوزير واقفــًا عنــد رجليــه قريــب مــن الشــباك المطــل علــى البحــر فرفــع الــوزير بصــره فــرأى مــرزوان قــد 
أشرف على الهالك من التيـار وبقـي علـى آخـر نفـس فـرق قلـب الـوزير إليـه فتقـرب مـن السـلطان ومـد رأسـه 

فــي أن أنــزل إلــى ســاحة القصــر وأفــتح بابهــا ألنقــذ إنســانًا قــد أشــرف علــى الغــرق إليــه وقــال لــه: أســتأذنك 
  وأطلعه من الضيق إلى الفرج لعل اهللا بسبب ذلك يخلص ولدك مما هو عليه.

فقال السلطان: كل ما جرى على ولدي بسببك وربما أنك إذا طلعت هذا الغريب يطلـع علـى أحوالنـا وينظـر 
بأسرارنا ألضربن رقبتك قبله ألنك أيها الوزير سبب ما جرى لنا أوًال وآخـرًا إلى ولدي وخرج يتحدث مع أحد 

فافعل ما بدا لـك، فـنهض الـوزير وفـتح بـاب السـاحة ونـزل فـي الممشـاة عشـرين خطـوة، ثـم خـرج إلـى البحـر 
فرأى مرزوان مشرفًا علـى المـوت فمـد الـوزير يـده إليـه وأمسـكه مـن شـعر رأسـه وجذبـه منـه عليـه حتـى ردت 

ه إليـــه ثـــم نـــزع عنـــه ثيابـــه وألبســـه غيرهـــا وعممـــه بعمامـــة مـــن عمـــائم غلمانـــه. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح روحـــ
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير لما فعل مع مرزوان ما فعل، وكيف قال إني كنت سـببًا لنجاتـك  
قـال الـوزير: ألنـك فـي هـذه السـاعة تطلـع وتشـق  ؟ن سـببًا لمـوتي وموتـك، فقـال مـرزوان: وكيـف ذلـكفال تكـ

بــين أمــراء ووزراء والكــل ســاكتون ال يتكلمــون مــن أجــل قمــر الزمــان ابــن الســلطان، فلمــا ســمع مــرزوان ذكــر 
ال الوزير: هو ابـن فق ؟قمر الزمان عرفه ألنه كان يسمع بحديثه في البالد، فقال مرزوان: ومن قمر الزمان

السلطان شـهرمان وهـو ضـعيف ملقـى علـى الفـراش ال يقـر لـه قـرار وال يعـرف لـيًال وال نهـارًا وكـاد أن يفـارق 
الحيــاة مــن نجــول جســمه ويصــير مــن األمــوات فنهــاره لهيــب وليلــه فــي تعــذيب وقــد يئســنا مــن حياتــه وأيقنــا 

ه رجلك وٕاال تروح روحك وروحـي، فقـال: بـاهللا بوفاته وٕاياك أن تطيل النظر إلى غير الموضع الذي تحط في



فقـال لـه الـوزير: ال أعلـم لـه  ؟أخبرني عن هذا الشاب الذي وصـفته لـي ومـا سـبب هـذا األمـر الـذي هـو فيـه
سببًا إال أن والده مـن مـدة ثـالث سـنين كـان يـراوده عـن أمـر الـزواج وهـو يـأبى فأصـبح يـزعم أنـه كـان نائمـًا 

ل وجمالها يحير العقول ويعجز عنـه الوصـف وذكـر لنـا أنـه نـزع خاتمهـا مـن فرأى بجنبه صبية بارعة الجما
إصــبعها ولبســه وألبســها خاتمــه ونحــن ال نعــرف بــاطن هــذه القضــية، فبــاهللا يالولــدي اطلــع معــي القصــر وال 

  تنظر إلى ابن الملك ثم بعد ذلك روح إلى حال سبيل فإن السلطان قلبه مآلن عليه غيظًا.
: واهللا إن هــذا هــو المطلــوب ثــم طلــع خلــف الــوزير إلــى أن وصــل إلــى القصــر، ثــم فقــال مــرزوان فــي نفســه

جلس الوزير تحت رجلي قمر الزمان وأما مرزوان فإنـه لـم يكـن لـه دأب إال أنـه مشـى حتـى وقـف قـدام قمـر 
الزمان ونظر إليه فمات الوزير في جلده وصار ينظر إلى مرزوان ويغمـزه ليـروح إلـى حـال سـبيله ومـرزوان 

  افل وينظر إللى قمر الزمان وعلم أنه هو المطلوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.يتغ
 

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مــرزوان قــال: ســبحان اهللا الــذي جعــل قــده مثــل قــدها ولونــه مثــل لونهــا 

عينيه وصغى بأذنيـه فلمـا رآه مـرزوان صـاغيًا إلـى مـا يلقيـه مـن الكلمـات  وخده مثل خدها ففتح قمر الزمان
  أنشد هذه األبيات: 

 تميل إلى ذكر المحاسن بـالـفـم  أراك طروبًا ذا شـجـى وتـرنـم

 فما هـذه األسـيجة مـن رمـي  أصابك عشق أم رميت بـسـهـم

 ـمبذكر سليمى والرباب وتـنـع  أال فاسقني كاسات خمر وٕان لـي

 إذا لبستها فوق جسـم مـنـعـم  أغار على أعطافها من ثـيابـهـا

 إذا وضعت اللـثـم فـي الـفـم  وأحسد كاسات تقبـل ثـغـرهـا

 ولكن لحاظ قد رمتني بـأسـهـم  فال تحسبوا أني قتلـت بـصـارم

 مخضبة تحكي عصـارة عـنـدم  ولما تالقينـا وجـدت بـنـانـهـا

 الهوى مقالة من للحب لم يتكـلـم  ـشـا العـجفقالت وألقت في الح

 فالتك بالبهتان والزور متهـمـي  رويدك ما هذا خضاب خضبـتـه

  وقد كشفت كفي وزندي ومعصمي  ولكننـي لـمـا رأيتـك نـائمـاً 

 بكفي فابتلت بنانـي مـن دمـي  بكيت دمًا يوم النوى فمسـحـتـه

 شفيت النفس قبل الـتـنـدملكنت   فلو قبل مبكاه بـكـيت صـبـابة

 بكاها فقلت الفضل للـمـتـقـدم  ولكن بكت قبلي فهيج لي البـكـا

 وحق الهوى فيها كثير الـتـألـم  فال تعذلوني في هواهـا ألنـنـي



 ليس لها مثـل يعـرب وأعـجـم  بكيت على زين الحسن وجهـهـا

 ريمونـغـمة داود وعـفة مــ  لها علم لقمـان وصـورة يوسـف

 وبـلــوة أيوب وقـــصة آدم  ولي حزن يعقوب وحسرة يونـس

 دمـي بلى فاسألوها كيف حل لها  فال تقتلوها إن قلت بـهـا حـوى

فلما أنشد مرزوان هذا الشعر نزل عل قمر الزمان بردًا وسالما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكـالم 
  المباح.

  
  وفي الليلة الثالثين بعد المئتين 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن قمـــر الزمـــان أشـــار إلـــى الســـلطان بيـــده: دع هـــذا الشـــاب يجلـــس فـــي  
جانبي، فلما سـمع السـلطان مـن ولـده قمـر الزمـان هـذا الكـالم هـذا الكـالم فـرح فرحـًا شـديدًا، بعـد أن غضـب 

نـب ولـده وأقبـل عليـه على الشاب وأضمر فـي نفسـه أنـه يرمـي رقبتـه، ثـم قـام الملـك وأجلـس مـرزوان إلـى جا
قــال مــن الجزائــر الجوانيـة مــن بــالد الملــك الغيـور صــاحب الجزائــر والبحــور،  ؟وقـال لــه: مــن أي الــبالد أنـت

والســبعة قصــور. فقــال لــه الملــك شــهرمان: عســى أن يكــون الفــرج علــى يــديك لولــدي قمــر الزمــان، ثــم إن 
نفســًا وقــر عينــًا فــإن التــي صــرت مــن  مــرزوان أقبــل علــى قمــر الزمــان وقــال لــه فــي أذنــه: ثبــت قلبــك وطــب

أجلها هكذا ال تسأل عما هـي فيـه مـن أجلـك ولكنـك كتمـت أمـرك فضـعفت، وأمـا هـي فإنهـا أظهـرت مـا بهـا 
فجئــت وهــي اآلن مســجونة بأســوأ حــال وفــي رقبتهــا غــل مــن حديــد وٕان شــاء اهللا تعــالى يكــون دوائكمــا علــى 

  يدي.
ليــه واســتفاق وأشــار إلــى الملــك والــده أن يجلــس ففــرح فرحــًا فلمــا ســمع قمــر الزمــان هــذا الكــالم ردت روحــه إ

زائــدًا وأجلــس ولــده، ثــم أخــرج جميــع الــوزراء واألمــراء واتكــأ قمــر الزمــان بــين مخــدتين وأمــر الملــك أن يطيبــوا 
القصر بالزعفران ثـم أمـر بزينـة المدينـة وقـال لمـرزوان: واهللا يـا ولـدي إن هـذه طلعـة مباركـة ثـم أكرمـه غايـة 

وطلب لمرزوان الطعام فقدموا له فأكل وأكل معـه قمـر الزمـان. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن  اإلكرام
 الكالم المباح.

  وفي الليلة الحادية والثالثين بعد المئتين 
قالـت: بلغنــي أيهــا الملـك الســعيد أن الســلطان شـهرمان بــات تلــك الليلـة عنــدهما مــن شـدة فرحتــه بشــفاء ولــده 

ر مرزوان يحدث قمر الزمان بالقصة وقال له: اعلم أنني أعرف التي اجتمعت بهـا فلما أصبح الصباح صا
واسمها بدور بنت الملك الغيور، ثم حدثه بما جرى للسيدة بدور مـن األول إلـى اآلخـر وأخبـره بفـرط محبتهـا 

ي له وقال له: جميع ما جرى لك مع والدك جـرى لهـا مـع والـده وأنـت مـن غيـر شـك حبيبهـا فثبـت قلبـك وقـو 
  عزيمتك فهاأنا أوصلك إليها وأجمع بينك وبينها وأعمل معكما كما قال بعض الشعراء: 

  ولم يزل في فرط أعراض  إذا الحبيب صد عن صبـه



 كأنني مسمار مـقـراض  ألفت وصًال بين شخصيكما

ن فيـه و لم يزل مرزوان يشجع قمر الزمان حتى أكل الطعام وشرب الشـراب وردت روحـه إليـه ونقـه ممـا كـا
ولم يزل مرزوان يحدثه وينادمه ويسليه وينشد له األشعار حتى دخل الحمـام وأمـر والـده بزينـة المدينـة فرحـًا 

  بذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد المئتين 
تصــدق وأطلــق مــن فــي الحبــوس ثــم إن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك شــهرمان خلــع الخلعــة و 

مرزوان قال لقمر الزمان: اعلم أنني ما حئت من عند السيدة بـدور إال لهـذا األمـر وهـو سـبب سـفري ألجـل 
أن أخلصها مما هي فيه وما بقي لنا إال الحيلة في رواحنا إليها ألن والدك ال يسمح لك بالـذهاب، والزم أن 

مآلنًا من المال، واركب جوادًا من الخيل وخذ معك جنيبًا وأنا اآلخر تخرج إلى الصيفي البرية ومعك خرجًا 
مثلك، وقل لوالدك إني أريد أن أتفرج في البرية وأتصيد وأنظر في الفضاء وأبيت هنا ليلـة واحـدة فـال تشـغل 
قلبــك علــي بشــيء، ففــرح قمــر الزمــان واســتأذنه فــي الخــروج إلــى الصــيد وقــال لــه الكــالم الــذي أوصــاه بــه 

ان فأذن له والده في الخروج إلى الصيد وقال له: ال تبت غير ليلة واحـدة وفـي غـد تحضـر فإنـك تعلـم مرزو 
أنه مـا يطيـب لـي عـيش إال بـك وٕاننـي مـا صـدقت أنـك خلصـت ممـا كنـت فيـه، ثـم إن الملـك شـهرمان أنشـد 

  هذين البيتين: 
 وكانت لي الدنيا وملك األكاسـرة  ولو أنني أصبحت في كل نعـمة

  وٕاذا لم تكن عيني لشخصك ناظرة  ازنت عندي جناح بعـوضةلما و 

ثــم إن الملــك جهــز ولــده قمــر الزمــان هــو مــرزوان وأمــر أن يهيــأ لهمــا ســتة مــن الخيــل وهجــين برســم المــال، 
وجمــل يحمــل المــاء والــزاد ومنــع قمــر الزمــان أن يخــرج معــه أحــد فــي خدمتــه فودعــه أبــوه وضــمه إلــى صــدره 

   تغيب عني إال ليلة واحدة وحرام علي المنا فيها وأنشد: وقال له: سألتك باهللا ال
 وصبري عنك أضر ألـيم  وصالك عندي ألذ نـعـيم

 إليك فذنبي أجل عـظـيم  فديتك إن كان ذنب الهـوى

  فأصلى بذاك عذاب الجحيم  أعندك مثلي نار الـجـوى

  ليه الماء والزاد واستقبال البر.ثم خرج قمر الزمان ومرزوان وركبا فرسين ومعهما الهجين والجمل ع
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ومرزوان لما استقبال البـر سـارا أول يـوم إلـى المسـاء ثـم نـزال 

ا ساعة ثم ركبا وما زاال سائرين مدة ثالثة أيام وفي رابـع يـوم بـان لهمـا وأكال وشربا وأطهما دوابهما واستراح



مكان متسع فيه غاب فنزال فيه ثم أخذ مـرزوان جمـًال وفرسـًا وذبحهمـا وقطـع لحمهمـا قطعـًا ونحـر عظمهمـا 
وأخذ من قمر الزمان قميصه ولباسه وقطعهما ولونهما بـدم الفـرس وأخـذ ملوطـة قمـر الزمـان ومزقهـا ولوثهـا 

الدم ورماهـا فـي مفـرق الطريـق ثـم أكـال وشـربا وسـافرا فسـأله قمـر الزمـان عمـا فعلـه فقـال مـرزوان: اعلـم أم ب
والدك الملك شهرمان إذا غبـت عنـه ليلـة ولـم تحضـر ثـاني ليلـة يركـب ويسـافر فـي أثرنـا إلـى أن يصـل إلـى 

لـك شـيء مـن قطـاع الطريـق هذا الدم الذي فعلته ويرى قماشك مقطعًا وعليه الدم فيظن في نفسه أنه جـرى 
أو وحش البر فينقطع رجاؤه منك ويرجع إلى المدينة ونبلغ بهذه الحيلـة مـا نريـد، فقـال قمـر الزمـان: نعـم مـا 
فعلــت ثــم ســارا أيامــًا وليــالي وكــل ذلــك وقمــر الزمــان بــاكي العــين إلــى أن استبشــر بقــرب الــديار أنشــد هــذه 

  األشعار: 
 وتزهد فيه بعد مـا كـنـت راغـبـا  أتجفو محبًا مـا سـال عـنـك سـاعة

 وعوقبت بالهجران إن كنـت كـاذبـا حرمت الرضا إن كنت خنتك في الهوى

 وٕان كان لي ذنب فقـد جـئت تـائبـا  وما كان لي ذنب فاستوجب الـجـفـا

 الـعـجـائبـا وما زالت األنام تبـدي  ومن عـجـب األيام أنـك هـاجـري

شـعره بانـت لـه جزائـر الملـك الغيـور ففـرح قمـر الزمـان فرحـًا شـديدًا وشـكر مـرزوان  فلما فرغ قمر الزمان من
  على فعله. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد المئتين 

واســتراحا  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن قمــر الزمــان ومــرزوان دخــال المدينــة وأنزلــه مــرزوان فــي خــان
ثالثة أيام من السفر وبعد ذلك دخل قمر الزمان الحمام وألبسه لبس التجار وعمل لـه تخـت رمـل مـن ذهـب 
وعمــل لــه عــدة وعمــل لــه اصــطرالبًا مــن الــذهب ثــم قــال لــه مــرزوان: قــم يــا مــوالي وقــف تحــت قصــر الملــك 

خلفـك ويـدخل بـك علـى ابنتـه  فـإن الملـك إذا سـمعك يرسـل ؟وناد: أنـا الحاسـب الكاتـب المـنجم فـأين الطالـب
محبوبتك وهي حين تراك يـزول مـا بهـا مـن الجنـون ويفـرح أبوهـا بسـالمتك ويزوجهـا بـك ويقاسـمك فـي ملكـه 
ألنه شرط على نفسه هذا الشرط، فقبل قمر الزمان ما أشار به مرزوان وخرج مـن الخـان وهـو البـس البدلـة 

قصـر الملـك الغيـور ونـادى: أنـا الكاتـب الحاسـب وأخذ معـه العـدة التـي ذكرناهـا ومشـى إلـى أن وقـف تحـت 
فلمـــا ســـمع أهـــل  ؟المـــنجم أكتـــب الكتـــاب وأحكـــم الحجـــاب وأحســـب الحســـاب بـــأقالم المطالـــب فـــأين الطالـــب

المدينة هذا الكـالم وكـانوا مـدة مـن الزمـان مـا رأوا حاسـبًا وال مترجمـًا وقفـوا حولـه وتـأملوه فتعجبـوا مـن حسـن 
: باهللا عليك يا موالنا ال تفعل بنفسك هذه الفعـال طمعـًا فـي زواج بنـت الملـك صورته ورونق سبابه وقالوا له

الغيــور وانظــر بعينيــك إلــى هــذه الــرؤوس المعلقــة فــإن أصــحابهم كلهــم قتلــوا مــن أجــل هــذا الحــال فــآل بهــم 
الطمــع إلــى الوبــال، فلــم يلتفــت قمــر الزمــان إلــى كالمهــم بــل رفــع صــوته ونــادى: أنــا كاتــب حاســب أقــرب 

  لب للطالب فتداخل عليه الناس. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.المطا



  
  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان نهته الناس فلم يسمع كالمهم فاغتاظوا جميعـًا وقـالوا لـه: مـا 
ســنك وحســنك وجمالــك، فصــاح قمــر الزمــان وقــال: أنــا  أنــت إال شــاب مكــابر أحمــق، ارحــم شــبابك وصــغر

فبينمــا النــاس تنهــى قمــر الزمــان عــن هــذه الحالــة إذ ســمع الملــك الغيــور  ؟المــنجم والحاســب فهــل مــن طالــب
الصياح وضجة الناس فقال للوزير: انزل فائتنا بـذا المـنجم، فنـزل الـوزير وأخـذ قمـر الزمـان فلمـا دخـل علـى 

  وأنشد هذين البيتين:  الملك قبل األرض بين يديه
 فال زال خدامًا بهن لك الدهـر  ثمانية في المجد خرت جميعهـا

  ولفظك والمعنى وعزك والنصر  يتينك والتقوى ومجدك والـنـدى

فلمــا نظــر الملــك الغيــور إليــه أجلســه إلــى جانبــه وأقبــل عليــه وقــال لــه: يــا ولــدي ال تجعــل نفشــك منجمــًا وال  
زمت نفسي أن كل من دخل على بنتي ولم يبرئها ممـا أصـاب بهـا ضـربت عنقـه تدخل على شرطي فإني أل

وكل من أبرأها زوجته لها فال يغرك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك واهللا واهللا إن لم تبرئها ألضـربن عنقـك، 
فقــال قمــر الزمــان: قبلــت منــك هــذا الشــرط فأشــهد عليــه الملــك الغيــور القضــاة وســلمه إلــى الخــدم وقــال لــه: 

صل هذا إلى السيدة بدور فأخذه الخادم من يده ومشى به إلى الدهليز فصار قمـر الزمـان يسـابقه وصـار أو 
الخادم يقـول لـه: ويلـك ال تسـتعجل علـى هـالك نفسـك فـواهللا مـا رأيـت منجمـًا يسـتعجل علـى هـالك نفسـه إال 

دم. وأدرك أنـــت ولكنـــك لـــم تعـــرف أي شـــيء قـــدامك علـــى الـــدواهي فـــأعرض قمـــر الزمـــان بوجهـــه عـــن الخـــا
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  
 

  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد المئتين 
  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان أنشد هذه األبيات: 

 متحير لـم أدر مـا أنـا قـائل  أنا عارف بصفات حسنك جاهل

 موس أوافـلعني وعهدي بالش  إن قلت شمسًا كأن حسنك لم يغب

 الـقـائل عجز البليغ وحار فيه  كملت محاسنك التي في وصفها

ثم إن الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب فقال له قمر الزمان: أي الحالتين أحب إليـك 
مــه فتعجــب الخــادم مــن كال ؟كــوني أداوي ســيدتك وأبرئهــا مــن هنــا أو أدخــل إليهــا وأبرئهــا مــن داخــل الســتارة

وقــال لــه: إن أبرأتهــا مــن هنــا كــان ذلــك زيــادة فــي فضــلك فعنــد ذلــك جلــس قمــر الزمــان خلــف الســتارة وأطلــع 
الدواة والقلـم وكتـب فـي ورقـة هـذه الكلمـات: مـن يـروح بـه الجفـاء فـدواؤه الوفـاء والـبالء لمـن يـئس مـن حياتـه 



اهر علــى الهــم ناصــر، فنهــاره وأيقــن بحلــول وفاتــه ومــا لقلبــه الحــزين مــن مســعف وال معــين ومــا لطرفــه الســ
  لهيب وليله تعذيب وقد انبرى جسمه من كثرة النحول ولم يأته من حبيبه رسول، ثم كتب هذه األبيات: 

 وجفن قريح من دمـائي يدمـع  كتبت ولي قلب بذكرك مـولـع

 قميص نحول فهو فيه مضعضع  وجسم كساه العج الشوق واألسى

 لم يبق عندي للتصبر موضـعو   شكوت الهوى لما أضر بي الهوى

 فإن فؤادي بالهـوى يتـقـطـع  ليك فجودي وارحمي وتعطفـي

ثـم كتـب تحــت الشـعر هـذه الســجعات: شـفاء القلـوب لقــاء المحبـوب، مـن جفــاه حبيبـه فـاهللا طبيبــه، مـن خــان 
اء: مـن منكم ومناًال نال ما يتمنى، وال أظرف من المحـب الـوافي إلـى الحبيـب الجـافي، ثـم كتـب فـي اإلمضـ

الهائم الولهان العاشق الحيران من أقلقـه الشـوق والغـرام سـير الوجـد والهيـام قمـر الزمـان ابـن الملـك شـهرمان 
إلى فريدة الزمان ونخبة الحور الحسان السيدة بدور بنت الملـك الغيـور، اعلمـي أننـي فـي ليلـي سـهران وفـي 

زفـرات غزيـر العبـرات أسـير الهـوى قتيـل الجـوى، نهاري حيران زائـد النحـول واألسـقام والعشـق والغـرام كثيـر ال
غــريم الغــرام، نــديم الســقام، فأنــا الســهران الــذي ال تهجــع مقلتــه والميــتم الــذي ال تهجــع مقلتــه والمتــي الــذي ال 
  ترفأ عبرته، فنار قلبي ال تطفأ ولهيب شوقي ال يخفى، ثم كتب في حاشية الكتاب هذا البيت المستطاب: 

  على من عندها روحي وقلبي  ـيسالم من خزائن لطف رب

  ثم كتب أيضًا: 
  يوم التواصل فارسلي لي خاتمي  أرسلت خاتمك الذي أستبـدلـه

وكان وضع خاتم السيدة بـدور فـي طـي الكتـاب ثنـاول الكتـاب للخـادم. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن 
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد المئتين 

بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان لما وضع الخاتم في الورقة ناولها للخـادم فأخـذها ودخـل بهـا قالت: 
إلى السيدة بدور فأختها من يد الخادم وفتحتها فوجدت خاتمها بعينه ثم قـرأت الورقـة، فلمـا عرفـت المقصـود 

ن الفـــرح واتســـع صـــدرها علمـــت أن معشـــوقها قمـــر الزمـــان وأنـــه هـــو الواقـــف خلـــف الســـتارة فطـــار عقلهـــا مـــ
  وانشرح، ومن فرط المسرات أنشدن هذه األبيات: 

  دهرأ وفاض الدمع من أجفاني  ولقد ندمت على تفرق شملنـا

 ال عدت أذكر فرقة بلسـانـي  ونذرت إن عاد الزمان يلمـنـا

 من فرط ما سرني أبكـانـي  هجم السرور علي حتـى أنـه

 ن في فرح وفي أحـزانتبكي  يا عين صار الدمـع سـجـية



فلما فرغت السيدة بدور من شعرها قامت من وقتها وصـلبت رجليهـا فـي الحـائط واتكـأت بقوتهـا علـى الغـل  
الحديــد فقطعتــه مــن رقبتهــا وقطعــت السالســل وخرجــت مــن خلــف الســتارة ورمــت روحهــا علــى قمــر الزمــان 

وقالت له: يا سـيدي هـل هـذا يقظـة أو منـام  وقبلته في فمه مثل زق الحمام وعانقته م شدة ما بها من الغرام
وقد من اهللا علينا بجمع شملنا، ثم حمدت اهللا وشكرته على جمع شـملها بعـد اليـأس، فلمـا رآهـا الخـادم علـى 
تلك الحالة ذهب يجري حتـى وصـل إلـى الملـك الغيـور فقبـل األرض بـين يديـه وقـال لـه: يـا مـوالي اعلـم أن 

فإنــه داوى ابنتــك وهــو واقــف خلــف الســتارة ولــم يــدخل عليهــا، فقــال الملــك هــذا المــنجم أعلــم المنجمــين كلهــم 
فقال الخادم يا سيدي قم وانظـر كيـف قطعـت السالسـل وخرجـت للمنجـك تقبلـه  ؟للخادم: أصحيح هذا الخبر

وتعانقه، فعند ذلك قام الملك الغيور ودخل على ابنته فلما رأته نهضت قائمـة وغطـت رأسـها وأنشـدت هـذين 
   البيتين:

  إن ذكرت السواك قلت سواكا  ال أحب السواك من أجل أني

 إن ذكرت األراك قلت أراك  وأحب األراك من أجل أنـي

ففرح أبوها بسالمتها وقبلها بين عينيها ألنه كان يحبها محبة عظيمة، وأقبل الملك الغيور على قمر الزمـان 
الزمان بشأنه وأعلمه أن والده الملك شهرمان، ثم فأخبره قمر  ؟وسأله عن حاله وقال له: من أي البالد أنت

إن قمـر الزمـان قـص عليـه القصـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا وأخبـره بجميـع مـا اتفـق لـه مـع السـيدة بـدور وكيــف 
أخذ الخـاتم مـن إصـبعها وألبسـها خاتمـه فتعجـب الملـك الغيـور مـن ذلـك وقـال: إن حكايتكمـا يجـب أن تـؤرخ 

بعد جيل، ثم إن الملك الغيور أحضر القضـاة والشـهود مـن وقتـه وكتـب كتـاب في الكتب وتقرأ بعدكما جيًال 
الســيدة بــدور علــى قمــر الزمــان وأمــر بتــزيين المدينــة ســبعة أيــام، ثــم مــدوا الســماط واألطعمــة وزينــت المدينــة 

لذي وجميع العساكر وأقبلت البشائر ودخل قمر الزمان على السيدة بدور وفرح بعافيتها وزواجها وحمد اهللا ا
رماهــا فــي حــب شــاب ملــيح مــن أبنــاء الملــوك ثــم جلوهــا عليــه وكانــا يشــبهان بعضــهما فــي الحســن والجمــال 
والظــرف والــدالل ونــام قمــر الزمــان عنــدها الليلــة وبلــغ أربــه منهــا وتمتعــت هــي بحســنه وجمالــه وتعانقــا إلــى 

جزائـــر البرانيـــة وقـــدم لهـــم الصـــباح، وفـــي اليـــوم الثـــاني عمـــل الملـــك وليمـــة وجمـــع أهـــل الجزائـــر الجوانيـــة وال
األســمطة وامتــدت الموائــد مــدة شــهر كامــل، وبعــد ذلــك تفكــر قمــر الزمــان أبــاه ورآه فــي المنــام يقــول لــه: يــا 

  ولدي أهكذا تفعل معي هذه الفعال وأنشده في المنام هذين البيتين: 
 ووكل أجفاني برعي كـواكـبـه  لقد راعني بدر الدجى بـصـدوده

  ويا مهجتي صبرًا على ما كواك به  ـاه يعـود لـيفياكبدي مهًال عـس

ثم إن قمر الزمان لما رأى والده في المنام يعاتبه أصـبح حزينـًا وأعلـم زوجتـه بـذلك. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد المئتين 
لمـا رأى والـده فـي المنـام يعاتبـه أصـبح حزينـًا وأخبـر السـيدة  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمـر الزمـان

بــدور بــذلك فــدخلت هــي وٕايــاه علــى والــدها وأعلمــاه واســتأذناه فــي الســفر فقالــت الســيدة بــدور: يــا والــدي ال 
أصبر على فراقه فقال لها والدها: سـافري معـه وأذن لهـا باإلقامـة معـه سـنة كاملـة وبعـد السـنة تجـيء تـزور 

كــل عــام مــرة، فقبلــت يــد أبيهــا وكــذلك قمــر الزمــان، ثــم شــرع الملــك الغيــور فــي تجهيــز ابنتــه هــي والــدها فــي 
وزوجها وهيـأ لهمـا الخيـول والهجـان وأخـرج ابنتـه وحمـل لهمـا البغـال والهجـان واخـرج لهمـا مـا يحتاجـان إليـه 

  في السفر.
الذهب مرصعة بالجواهر وقـدم و في يوم المسير ودع الملك الغيور قمر الزمان وخلع عليه خلعة سنية من 

له خزنة مال وأوصاه على ابنته، ثم خـرج معهمـا إلـى طـرف الجزائـر وبعـد ذلـك ودع قمـر الزمـان، ثـم دخـل 
  على ابنته وهي في المحفة وصار يعانقها ويبكي وأنشد هذين البيتين: 

 فمنعة العاشق العنـاق  يا طالبًا للفراق صبـرا

 لعشرة الفـراقوآخر ا  مهًال فطبع الزمان غدر

ثــم خــرج مــن عنــد ابنتــه وأتــى إلــى زوجتــه قمــر الزمــان فصــار يودعــه ويقبلــه ثــم فارقهمــا وعــاد إلــى جزائــره  
بعسكره بعد أن أمرهما بالرحيل فسار قمر الزمان هو وزوجته السيدة بـدور ومـن معهـم مـن األتبـاع أول يـوم 

نزلـوا فـي مـرج واسـع كثيـر الكـأل وضـربوا خيـامهم  والثاني والثالث والرابـع ولـم يزالـوا مسـافرين مـدو شـهر، ثـم
فيــه وأكلـــوا وشـــربوا واســتراحوا ونامـــت الســـيدة بــدور فـــدخل عليهـــا قمــر الزمـــان فوجـــدها وفــوق بـــدنها قمـــيص 
مشمشي من الحرير يبين منه كل شـيء وفـوق رأسـها كوفيـة مـن الحريـر مرصـعة بـالجواهر وقـد رفـع الهـواء 

فبــان بطنهــا أبــيض مــن الــثلج وكــل عكســة مــن عكــس طياتــه تســع  قميصــها فطلــع فــوق ســرتها عنــد نهودهــا
 اوقية من دهن البان فزاد بها محبة وهيامًا وأنشد هذن البيتين: 

  والنار في القلب واألحشاء تضطرم  لو قيل لي وزفير الحـر مـتـقـد

 هـم أو شربة من زالل الماء قلت  أهم تريد وتهوى أن تشـاهـدهـم

في تكة لباسها فجذبها وحلها لما اشتهاها خاطره فرأى فصًا أحمر مثل العندم مربوطـًا  فحط قمر الزمان يده
على التكة وعليه أسماء منقوشة سطرين بكتابة ال تقرأ فتعجب قمر الزمان من ذلك الفـص وقـال فـي نفسـه: 

ا حتـى ال لوال أن لهذا الفص أمر عظيم عندها ما ربطته علـى تكـة لباسـها ومـا خبأتـه فـي أعـز مكـان عنـده
ثم أخـذه وخـرج مـن الخيمـة ليبصـره فـي النـور. وأدرك شـهرزاد  ؟تفارقه، فماذا تصنع بهذا السر الذي هو فيه

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة األربعين بعد المئتين 
انقــض  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه لمــا أخــذ الفــص ليبصــره فــي النــور صــار يتأمــل فيــه وٕاذا بطــائر

عليـه وخطفـه مـن يـده وطـار بــه وحـط علـى األرض، فخـاف قمـر الزمــان علـى الفـص وجـرى خلـف الطــائر، 
وصار الطائر يجري على قدر جري قمر الزمان خلفه من واد إلى واد ومن تل إلـى تـل إلـى أن دخـل الليـل 

د ضـعف مـن الجـوع وتغلس الظالم فنام الطائر على شجرة عالية فوقف قمر الزمـان تحتهـا وصـار باهتـًا وقـ
والتعـب وظــن أنــه هالـك، وأراد أن يرجــع فمــا عــالف الموضـع الــذي جــاء منــه. وهجـم الظــالم فقــال: ال حــول 
والقوة إال باهللا العلي العظيم، ثم نام تحـت الشـجرة التـي فوقهـا الطـائر إلـى الصـباح ثـم انتبـه مـن نومـه فوجـد 

خلفه وصار ذلـك الطـائر يطيـر قلـيًال بقـدر مشـي الطائر قد انتبه وطار من فوق الشجرة فمشى قمر الزمان 
قمـر الزمــان وقــال: يــا هللا العجــب أن هــذا الطــائر كــان بـاألمس يطيــر بقــدر جريتــي وفــي هــذا اليــوم علــم انــي 
أصبحت تعبانًا ال أقدر علـى الجـري فصـار يطيـر علـى قـدر مشـيتي، إن هـذا عجيـب، ولكـن ال بـد أن أتبـع 

اتي أو مماتي، فأنا أتبعه أينما يتوجه ألنه على كل حـال ال يقـيم إال فـي هذا الطائر فإما أن يقودني إلى حي
  البالد العمار.

ثــم إن قمــر الزمــان جعــل يمشــي تحــت الطــائر والطــائر يبيــت فــي كــل ليلــة علــى شــجرة ولــم يــزل متابعــه مــدة 
مدينـة  عشرة أيام وقمر الزمان يتقوت مـن نبـات األرض ويشـب مـن األنهـار. وبعـد العشـرة أيـام أشـرف علـى

عامرة فمر الطائر في تلك المدينـة مثـل لمـح البصـر وغـاب عـن قمـر الزمـان وقـال: الحمـد هللا الـذي سـلمني 
حتــى وصــلت إلــى هــذه المدينــة، ثــم جلــس عنــد المــاء وغســل يديــه ورجليــه ووجهــه واســتراح ســاعة وتــذكر مــا 

  يقول: كان فيه من الراحة، ونظر إلى ما هو فيه من الغربة والجوع والتعب، فأنشد 
 والنوم من عيني تبذل بالـسـهـر  أخفيت ما ألقاه منه وقـد ظـهـر

  يا دهر يا دهر ال تبقي علي والتذر  ناديت لما أوهنت قلبي الـفـكـر

 ها مهجتي بين المشقة والخطـر

 ما كان نومي من عيوني قد نفـي  لو كان سلطان المحبة منصفي

 ا لعـزيز قـوم ذل فـيوتعطفو   يا سادتي رفقًا بـصـب مـدنـف

 شرع الهوى وغني قوم وافتقـر

 وسددت كل مسامعي وعصيتـهـم  لج العواذل فيك ما طاوعتهم

 اخترته من بينهـم وتـركـتـهـم  قالوا عشقت مهفهفًا فأجـبـتـهـم

 البصر كفوا إذا وقع القضا عمي

درك شهرزاد الصباح فسكتت عـن الكـالم ثم إن قمر الزمان لما فرغ من شعره واستراح دخل باب المدينة. وأ
  المباح.



  
  وفي الليلة الواحدة واألربعين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان دخل باب المدينة وهو ال يعلمأين يتوجه فمشى في المدينة  
لــه أحــد مــن أهلهــا جميعهــا وقــد كــان دخــل مــن البــر، ولــم يــزل يمشــي إلــى أن خــرج مــن بــاب البحــر فلــم يقاب

وكانت مدينة على جانب البحر، ثم إنه بعد أن خرج من باب البحر مشى ولم يـزل ماشـيًا حتـى وصـل إلـى 
بساتين المدينة وشـق بـين األشـجار فـأتى إلـى بسـتان ووقـف علـى بابـه فخـرج إليـه الخـولي ورحـب بـه وقـال: 

  البستان سريعًا قبل أن يراك احد من أهلها.الحمد هللا الذي أتى بك سالمًا من أهل هذه المدينة، فادخل هذا 
فعنــد ذلــك دخــل قمــر الزمــان ذلــك البســتان وهــو ذاهــل العقــل وقــال للخــولي مــا حكايــة أهــل هــذه المدينــة ومــا 
خبرهم فقال له اعلم أن أهل هذه المدينة كلهم مجوس فباهللا عليك كيف وصـلت إلـى هـذا المكـان ومـا سـبب 

قمـر الزمـان بجميـع مـا جـرى لـه فتعجـب الخـولي مـن ذلـك غايـة العجـب  دخولك في بالدنا، فعند ذلك أخبـره
وقال لـه: اعلـم يـا ولـدي أن بـالد اإلسـالم بعيـدة مـن هنـا فبيننـا وبينهـا أربعـة أشـهر فـي البحـر وأمـا فـي البـر 
فسنة كاملة وٕان عندنا مركبًا يقلع وتسافر كل سنة ببضائع إلى أول بالد اإلسـالم وتسـير مـن هنـا إلـى بحـر 

  بنوس ومنه إلى جزائر خالدات وملكها يقال له السلطان شهرمان.األ
فعند ذلك تفكر قمر الزمان في نفسه ساعة زمانية وعلم أنه مـن األوفـق لـه قعـوده فـي البسـتان عنـد الخـولي 
والعمل عنده مرابعًا، فقال للخولي: هل تقبلني عندك مرابعًا في هذا البستان فقال له الخولي سـمعًا وطاعـة، 

علمه تحويل الماء بين األشجار فصار قمر الزمان يحول الماء ويقطـع الحشـيش بالفـأس وألبسـه الخـولي ثم 
بشــتًا قصــيرًا أزرق يصــل إلــى ركبتــه وصــار يســقي األشــجار ويبكــي بالــدموع الغــزار وينشــد األشــعار بالليــل 

 والنهار في معشوقته بدور فمن جملة ذلك هذه األبيات: 

 وقلتم لنا قوًال فـهـال فـعـلـتـم  وفـيتـملنا عندكـم وعـد فـهـال 

 ولـيس سـواء سـاهـرون ونـوم  قهرنا على حكم الغـرام ونـمـتـم

 فأغراكم الواشـي وقـال قـلـتـم  وكنا عهدنا أننـا نـكـتـم الـهـوى

 والرضا على كل حال أنتم القصد أنتم  فيا أيها األحبـاب فـي الـسـخـط

 فيا ليته يرثـي لـحـالـي ويرحـم  ب مـعـذبولي عند بعض الناس قل

 والكل قلب مثل قـلـبـي مـتـيم  وماك ل عين مثل عـينـي قـريحة

 صدقتم كذا كان الحديث صـدقـتـم  ظالمتم وقلتم إنمـا الـحـب ظـالـم

 ولو كان في أحشائه النار تـضـرم  سلوا مغرمًا ال ينقض الدهر عـهـده

 لمن أشتكي خصمي لمن أتـظـلـم  حاكمـي إذا كان خصمي في الصبابة

 مـتـيم لما كان لي في العشق قلب  ولوال افتقاري في الهوى وصبابتـي



هـــذا مـــا كـــان مـــن قمـــر الزمـــان وامـــا مـــا كـــان مـــن أمـــر زوجتـــه الســـيدة بـــدور بنـــت الملـــك الغيـــور فإنهـــا لمـــا 
وًال فافتقـــدت العقـــد فوجـــدتها اســـتيقظت مـــن نومهـــا طلبـــت زوجهـــا قمـــر الزمـــان فلـــم تجـــده ورأت ســـروالها محلـــ

محلولة والفص معدومًا فقالت في نفسها يـا للعجـب أيـن معشـوقي كأنـه أخـذ الفـص وراح وهـو ال يعلـم السـر 
الــذي هــو فيــه فيــا تــرى أيــن راح ولكــن ال بــد لــه مــن أمــر عجيــب اقتضــى رواحــه فإنــه ال يقــدر أن يفــارقني 

ر تفكــرت وقالـت فـي نفســها إن خرجـت إلـى الحاشــية سـاعة فلعـن اهللا الفــص ولعـن سـاعته ثــم إن السـيدة بـدو 
  وأعلمتهم بفقد زوجي يطمعوا في ولكن ال بد من الحيلة.

ثــم إنهــا لبســت ثيــاب قمــر الزمــان ولبســت عمامــة كعمامتــه وضــربت لهــا لثامــًا وحطــت فــي محفتهــا جاريــة 
فشـدوا األحمـال  وخرجت من خيمتها وصرخت على الغلمان فقـدموا لهـا الجـواد فركبـت وأمـرت بشـد األحمـال

وسافروا وأخفت أمرها ألنها كانت تشبه قمر الزمـان فمـا شـك أحـد أنهـا قمـر الزمـان بعينـه ومـا زالـت مسـافرة 
هــي وأتباعهــا أيامــًا وليــالي حتــى أشــرفت علــى مدينــة مطلــة علــى البحــر المــالح فنزلــت بظاهرهــا وضــربت 

ة فقيــل لهــا هــذه مدينــة اآلبنــوس وملكهــا خيامهــا فــي ذلــك المكــان ألجــل اإلســتراحة ثــم ســألت عــن هــذه المدينــ
  الملك أرمانوس وله بنت اسمها حياة النفوس. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد المئتين 

سـل قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن السـيدة بـدور لمـا نزلـت بظـاهر مدينـة اآلبنـوس ألحـل اإلسـتراحة أر  
الملك أرمانوس رسوًال من عنده يكشف له خبر الملك النازل بظاهر المدينة فلما وصل إليهم الرسول سـألهم 
فأخبروه بأن هـذا ابـن الملـك تائـه عـن الطريـق وهـو قاصـد جزائـر خالـدات الملـك شـهرمان فعـاد الرسـول إلـى 

هـو وأربـاب دولتـه إلـى مقابلتـه فلمـا  الملك أرمانوس وأخبره بالخبر فلما سمع الملك أرمانوس هذا الكالم نزل
قدم علـى الخيـام ترجلـت السـيدة بـدور وترجـل الملـك أرمـانوس وسـلما علـى بعضـهما وأخـذها ودخـل بهـا إلـى 
مدينتــه وطلــع بهــا إلــى قصــره وأمــر بمــد الســماط وموائــد األطعمــة وأمــر بنقــل الســيدة بــدور إلــى دار الضــيافة 

ملــك أرمــانوس علــى الســيدة بــدور وكانــت دخلــت فــي ذلــك اليــوم فقامــت هنــاك ثالثــة أيــام وبعــد ذلــك أقبــل ال
  الحمام وأسفرت عن وجه كأنه البدر عند التمام فافتتن بها العالم وتهتكت بها الخلق عند رؤيتها.

فعند ذلك أقبل الملك أرمانوس عليها وهي البسـة حلـة مـن الحريـر مطـرزة بالـذهب المرصـع بـالجواهر وقـال 
قيت شيخًا هرمًا وعمري ما رزقت ولدًا غير بنت وهي على شكلك وقدك في الحسن لها يا ولدي اعلم أني ب

ــا ولــدي أن تقــيم بأرضــي وتســكن بــالدي وأزوجــك ابنتــي وأعطيــك  والجمــال وعجــزت عــن الملــك فهــل لــك ي
  مملكتي.

فأطرقــت الســيدة بــدور رأســها وعــرق جبينهــا مــن الحيــاء وقالــت فــي نفســها كيــف يكــون العمــل وأنــا امــرأة فــإن 
الفت أمره وسرت ربما يرسل خلفي جيشًا يقتلني وٕان أطلعتـه علـى أمـري ربمـا أفتضـح وقـد فقـدت محبـوبي خ

قمر الزمان ولم أعـرف لـه خبـر ومـا لـي خـالص إال أن أجيبـه إلـى قصـده وأقـيم عنـده حتـى يقضـي اهللا أمـرًا 
الملك بـذلك وأمـر المنـادي كان مفعوًال ثم إن السيدة بدور رفعت رأسها وأذعنت للملك بالسمع والطاعة ففرح 



أن ينـادي فــي جزائــر اآلبنـوس بــالفرح والزينــة وجمــع الحجـاب والنــواب واألمــراء وأربـاب دولتــه وقضــاة مدينتــه 
  وعزل نفسه عن الملك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد المئتين 
إن الملـك أرمـانوس لمـا عـزل نفسـه مـن الملـك سـلطن السـيدة بـدور وألبسـها  قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد

بدلة الملك ودخلـت األمـراء جميعـًا علـى السـيدة بـدور وهـم ال يشـكون فـي أنهـا شـاب وصـار كـل نظـر إلـيهم 
منهم جميعًا يبل سراويله لفرط حسنها وجمالها فلما تسلطنت الملكـة بـدور ودقـت لهـا البشـائر بالسـرور شـرع 

ك أرمانوس في تجهيز ابنته حياة النفوس وبعد أيام قالئل أدخلوا السيدة بـدور علـى حيـاة النفـوس فكانتـا المل
كأنهمــا بــدران اجتمعــا أو شمســان فــي وقــت طلعــا فــردوا عليهمــا األبــواب وأرخــوا الســتائر بعــد بعــد أن أوقــدوا 

حيـاة النفـوس فتـذكرت محبوبهـا لهما الشموع وفرشـوا لهمـا الفـرش فعنـد ذلـك جلسـت السـيدة بـدور مـع السـيدة 
  قمر الزمان واشتدت بها األحزان فسكبت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 

 لم يبق بينكم في الجسم مـن رمـق  يا راحلين وقلـبـي زائد الـقـلـق

 أذابها الدمع يا ليت السهـاد بـقـي  قد كان لي مقلة تشكو السهـاد وقـد

 ولكن سلوا عنه ماذا في البعاد لقـي  لما رحلتم أقام الـضـب بـعـدكـم

  توقدت عرصات األرض من حرقي  لوال جفوني وقد فاضت مدامـعـنـا

 لم يرحموا صبوتي فيهم والقلـقـي  أشكو إلى اهللا أحبابـًا عـدمـتـهـم

 وشقـي والناس بين سعيد في الهوى  ال ذنب لي عندهم إال الغرام بـهـم

من إنشادها جلست إلى جانب السيدة حياة النفوس وقبلتها فـي فمهـا ونهضـت  ثم إن السيدة بدور لما فرغت
من وقتها وساعتها وتوضأت ولم تزل تصلي حتى نامت السـيدة حيـاة النفـوس ثـم دخلـت السـيدة بـدور معهـا 
في الفراش وأدارت ظهرها إلى الصباح، فلما طلع النهـار دخـل الملـك هـو وزوجتـه إلـى انتهمـا وسـأالها عـن 

  فأخبرتهما بما جرى وما سمعته من الشعر.حالها 
هذا ما كان من أمـر حيـاة النفـوس وأبويهـا، وأمـا مـا كـان مـن أمـر الملكـة بـدور فإنهـا خرجـت وجلسـت علـى 
كرســي المملكــة وطلــع إليهــا األمــراء وأربــاب وجميــع الرؤســاء والجيــوش وهنأوهــا بالملــك وقبلــوا األرض بــين 

تقــدون أنهــا رجــل، ثــم أنهــا أمــرت ونهــت وحكمــت وعــدلت وأطلقــت مــن يــديها ودعــوا لهــا بــدوام الملــك وهــم يع
الحبوس وأبطلت المكوس ولم تزل قاعدة في مجلـس الحكومـة إلـى أن دخـل الليـل ثـم دخلـت المكـان. وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



 وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد المئتين  

د أن الملكــة بــدور لمــا دخلــت المكــان المعــد لهــا وجــدت الســيدة حيــاة النفــوس قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعي
  جالسة فجلست بجانبها وطقطقت على ظهرها والطفتها وقبلتها بين عينيها وأنشدت هذه األبيات: 

 ونحول جسمي في الغرام عالنيه  قد صار سري بالدموع عـالنـية

 ين ليست خافـيةحالي على الواش  أخفي الهوى ويذيعه ألم الـنـوى

 جسمي بكم مضنى ونفسي بالـيه  يا راحلين عن الحمى خـلـفـتـم

 تجري مدامعها وعـينـي دامـية  وسكنتم غور الحشا فـنـواظـري

 أبدًا وأشـواقـي إلـيهـم بـاديه  وأنا فداء الغائبين بـمـهـجـتـي

 جفت الكرى ودموعها متـوالـيه  لي مقلة مقروحة فـي حـبـهـم

 هيهات ما أذني إلـيهـم واعـيه  العدا من عـلـيه تـجـلـداً ظن 

 قمر الزمان بـه أنـال أمـانـيه  خابت ظنونـهـم لـدي وٕانـمـا

 أحد سواه في العصور الخـالـيه  جمع الفضائل ما حواها قـبـلـه

 كرم بن زائدة وحلـم مـعـاوية  أنسى األنام بـجـوده وبـعـفـوه

  عن حصر حسنك لم أدع من قافيه  مقـصـر لوال اإلطالة والقريض

ثم إن الملكة بدور نهضت قائمة على أقدامها ومسـحت دموعهـا وتوضـأت وصـلت ولـم تـزل تصـلي إلـى أن 
غلــب النــوم علــى الســيدة حيــاة النفــوس فنامــت فجــاءت الملكــة الملكــة بــدور ورقــدت بجانبهــا إلــى الصــباح ثــم 

وأمرت ونهت وحكمت وعدلت. هـذا مـا كـان مـن أمرهـا. قامت وصلت الصبح وجلست على كرسي المملكة 
وأما ما كان مـن أمـر الملـك أرمـانوس فإنـه دخـل علـى ابنتـه وسـألها عـن حالـه فأخبرتـه بجميـع مـا جـرى لهـا 
وأنشدته الشعر الذي قالته الملكة بدور وقالت: يا أبي ما رأيت أحدًا أكثـر عقـًال وحيـاًء مـن زوجـي غيـر أنـه 

ا أبوهـا: يـا ابنتـي اصـبري فمـا بقـي لـه غيـر هـذه الليلـة الثالثـة فـإن لـم يـدخل بـك ويـزل يبكي ويتنهد، فقال لهـ
بكارتــك يكــون لنــا معــه رأي وتــدبير وأخلصــه مــن الملــك وأنفيــه مــن بالدنــا، فــاتفق مــع ابنتــه علــى هــذا الكــالم 

  وأضمر الرأي.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  بعين بعد المئتين وفي الليلة الخامسة واألر 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه لما أقبل الليل قامت الملكة بدور من دست المملكة إلى القصـر ودخلـت 
المكان الذي هو معد لها فرأت الشمع موقدًا والسيدة جالسة فتذكرت وزوجها وما جرى بينهما في تلك المـدة 

  اليسيرة ووالت الزفرات وأنشدت هذه األبيات: 



  كالشمس مشرقة على ذات الغضى  سمًا لقد مألت أحاديثي الـفـضـاق

 فلذاك شوقي في المزيد وانقضـى  نطقت إشارته فأشكل فـهـمـهـا

 أرأيت صبرًا في الصبابة مبغضـا  أبغضت حسن الصبر مذ أحببـتـم

 واللحظ أقتل ما يكون ممـرضـا  وممرض اللحظات صال بفتكـهـا

 فرأيت منه الحسن أسود أبـيضـا  لـثـامـهألقـى ذوائبـه وحـط 

 يشفي سقام الحب من قد أمرضـا  سقمي وبـرئي فـي يديه وٕانـمـا

 والردف من حسد أبى أن ينهضـا  هام الوشاح برقة فـي خـصـره

 أضـا ليل دجى فاعتافه صـبـح  وكان طرتـه وضـوء جـبـينـه

وٕاذا بحياة النفوس تعلقت بذيلها وقالت لهـا: أمـا تسـتحي  فلما فرغت من إنشادها أرادت أن تقوم إلى الصالة
مــن والــدي ومــا فعــل معــك مــن الجميــل وأنــت تتركنــي إلــى هــذا الوقــت، فلمــا ســمعت منهــا ذلــك جلســت فــي 

قالت: الذي أقوله إني ما رأيت أحـدًا معجبـًا بنفسـه مثلـك فهـل  ؟مكانها وقالت لها يا حبيبتي ما الذي تقولينه
يعجب بنفسه هكـذا، ولكـن أنـا مـا قلـت هـذا الكـالم ألجـل أن أرغبـك فـي وٕانمـا قلتـه خفيـة كل من كان مليحًا 

عليك من الملك أرمانوس فإنه أضمر إن لم تدخل بي في هذه الليلة وتزيل بكـارتي أنـه ينزعـك مـن المملكـة 
  في غد ويسفرك من بالده يزداد به الغيظ فيقتلك وأنا يا سيدي رحمتك ونصحتك والرأي رأيك.

لمــا ســمعت الملكــة بــدور منهــا ذلــك الكــالم أطرقــت برأســها إلــى األرض وتحيــرت فــي أمرهــا، ثــم قالــت فــي ف 
نفســها إن خالفتــه هلكــت وٕان أطلعتــه افتضــحت ولكــن أنــا فــي هــذه الســاعة ملكــة علــى جزائــر األبنــوس كلهــا 

بــالده إال مــن وهـي تحــت حكمــي ومـا أجتمــع أنــا وقمــر الزمـان إال فــي هــذا المكـان ألنــه لــيس لــه طريـق إلــى 
  جزائر األبنوس، وقد فوضت أمري إلى اهللا فهو نعم المدبر.

ثم إن الملكة بدور قالت لحياة النفوس يا حبيبتي إن تركي لـك وامتنـاعي عنـك بـالرغم عنـي، وحكـت لهـا مـا 
جــرى مــن المبتــدأ إلــى المنتهــى وأرتهــا نفســها وقالــت لهــا: ســألتك بــاهللا أن تخفــي أمــري وتكتمــي ســري حتــى 

ني اهللا بمحبوبي قمر الزمان ز بعـد ذلـك يكـون مـا يكـون. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم يجمع
  المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والثالثين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة بدور لما أعلمـت حيـاة النفـوس بقصـتها وأمرتهـا بالكتمـان تعجبـت 

ت لهــل ودعــت لهــا بجمــع شــملها علــى محبوبهــا قمــر الزمــان وقالــت يــا أختــي ال مــن ذلــك غايــة العجــب ورقــ
  تخافي وال تفزعي واصبري إلى أن يقضي اهللا أمرًا كان مفعوًال، ثم إن حياة النفوس أنشدت هذين البيتين: 

  قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم  السر عندي في بيت له غلـق



 مكتـوم د خيا الناسوالسر عن  ما يكتم السر إال كل ذي ثـقة

فلمــا فرغــت مــن شــعرها قالــت يــا أختــي إن صــدور األحــرار قبــور األســرار وأنــا ال أفشــي لــك ســرًا ثــم لعبتــا 
وتعانقتــا ونامتــا إلــى قريــب اآلذان ثــم قامــت حيــاة النفــوس وأخــذت دجاجــة وذبحتهــا وتلطخــت بــدمها وقلعــت 

ا أمهـا وسـألتها عـن حالهـا وأقامـت عنـدها سراويله وصرخت فدخل لها أهلها وزغردت الجواري ودخلـت عليهـ
إلــى المســاء، وأمــا الملكــة بــدور فإنهــا لمــا أصــبحت قامــت وذهبــت إلــى الحمــام واغتســلت وصــلت الصــبح ثــم 
توجهت إلى مجلس الحكومة وجلست على كرسـي المملكـة وحكمـت بـين النـاس، فلمـا سـمع الملـك أرمـانوس 

ابنتـه ففـرح بـذلك واتسـع صـدره وانشـرح وأولـم الالئـم ولـم الزغاريد سـأل عـن الخبـر فـأخبروه بافتضـاض بكـارة 
يزالوا على تلك الحالة مدة من الزمان، هذا ما كان مـن أمرهمـا، وأمـا مـا كـان مـن أمـر الملـك شـهرمان فإنـه 
بعــد خــروج ولــده إلــى الصــيد والقــنص هــو ومــرزوان كمــا تقــدم صــبر حتــى أقبــل عليــه الليــل فلــم يجــيء ولــده 

لك الليلة وقلق غاية القلق وزاد وجده واحترق وما صـدق أن الفجـر انشـق حتـى أصـبح فتحير عقله ولم ينم ت
ينتظر ولده إلى نصف النهار فلم يجيء فأحس بقلبه بـالفراق والتهـب علـى ولـده مـن اإلشـفاق ثـم بكـى حتـى 

  بل ثيابه وأنشد من قلب مصدوع: 
 حتى بليت بحـلـوه وبـمـره  مازلت معترضًا على أهل الهوى

 وذللت فيه لعـبـده ولـحـره  كأس مراره متجـرعـاً  وشربت

 بـنـذره واآلن قد أوفى الزمان  نذر الزمان بأن يفرق شمـلـنـا

فلمــا فــرغ مــن شــعره مســح دموعــه ونــادى فــي عســكره بالرحيــل والحــث علــى الســفر الطويــل فركــب الجــيش 
لحزن مـآلن ثـم فـرق جيشـه يمينـًا جميعه وخرج السـلطان وهـو محتـرق القلـب علـى ولـده قمـر الزمـان وقلبـه بـا

وشماًال وأمامًا وخلف ست فرق وقال لهـم اإلجتمـاع غـدًا عنـد مفـرق الطريـق فتفرقـت الجيـوش والعسـكر كمـا 
ذكرنــا وســلفرت الخيــول ولــم يزالــوا مســافرين بقيــة النهــار إلــى أن جــن الليــل فســاروا جميــع الليــل إلــى نصــف 

أي طريــق ســلكها ثــم رأوا أثــر أقمشــة مقطعــة ورأوا اللحــم النهــار حتــى وصــلوا إلــى مفــرق طــرق فلــم يعرفــوا 
مقطعًا ونظروا أثر الدم باقيًا وشاهدوا كل قطعة من الثيـاب واللحـم فـي ناحيـة فلمـا رأى الملـك شـهرمان ذلـك 
صــرخ صــرخة عظيمــة مــن صــميم القلــب وقــال واولــداه ولطــم علــى وجهــه ونتــف لحيتــه ومــزق أثوابــه وأيقــن 

ء والنحيــب وبكــت لبكائــه العســاكر وكلهــم أيقنــوا بهــالك قمــر الزمــان وحثــوا علــى بمــوت ولــده وزاد فــي البكــا
رؤوســهم التــراب ودخــل علــيهم الليــل وهــم فــي بكــاء ونحيــب حنــى أشــرفوا علــى الهــالك واحتــرق قلــب الملــك 

  بلهيب الزفرات وأنشد هذه األبيات: 
 فلقد جفاه الوجد من أشجانـه  ال تعذلوا المحزون في أحزانه

 وغرامه ينبيك عن نـيرانـه  رط تأسف وتـوجـعيبكي لف

 أن ال يزيل الدمع من أجفانه  يا سعد من لمتيم حلف الضنى

 بضيائه يزهو على أقرانـه  يبدي الغرام لفقد بدر زاهـر



 يوم الرحيل فشط عن أوطانه  ولقد سقاه الموت كأسًا مترعاً 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.فلما فرغ من إنشاده رحل بجيوشه إلى مدينته. وأدرك  
 

  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك شهرمان أيقن بهالك ولده وعلم أنه عـدا عليـه وافترسـه وحـش وٕامـا 

مـان وعمـل لـه بيتـًا قاطع طريق ثم نادى في جزائر خالدات أن يلبسوا السواد من األحزان على ولـده قمـر الز 
وسماه بيت األحزان وسار كل يوم خميس واثنين يحكم في مملكته بين عسكره ورعيتـه وبقيـة الجمعـة يـدخل 

  بيت األحزان وينعي ولده ويرثيه باألشعار فمن ذلك قوله: 
  ويوم امنايا يوم إعراضكم عني  فيوم األماني يوم قربكم منـي

 كم عندي ألذ من األمـنفوصل  إذا بت مرعوبًا أهدد بالـردى

  ومن ذلك قوله: 
  أنكى وأفسد في القلوب وعاثا  نفس الفداء لظاعنين رحيلـه

 طلقت بعدهم النعيم ثـالثـا  فليقض عدته السرور فإننـي

هــذا مــا كــان مــن أمــر الملــك شــهرمان وأمــا مــا كــان مــن أمــر الملكــة بــدور بنــت الملــك الغيــور فإنهــا صــارت 
س وصـار النـاس يشـيرون إليهـا بالبنـان ويقولـون هـذا صـهر الملـك أرمـانوس وكـل ليلـة ملكة فـي بـالد األبنـو 

تنام مع السيدة حياة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزمان وتصـف لهـا حسـنه وجمالـه وتتمنـى ولـو فـي 
  المنا وصاله.

عنـد الخـولي فــي  هـذا مـا كـان مـن أمـر الملكــة بـدور. وأمـا مـا كـان مــن أمـر قمـر الزمـان فإنـه لــم يـزل مقيمـاً 
البســـتان مـــدة مـــن الزمـــان وهـــو يبكـــي بالليـــل والنهـــار ويتحســـر وينشـــد األشـــعار علـــى أوقـــات الهنـــا والســـرور 
والخولي يقول: في آخر السنة تسير المراكب إلى بالد المسلمين، ولم يزل قمر الزمان على تلك الحالة إلى 

ه الخــولي وقــال لــه: يــا ولــدي أبطــل أن رأى النــاس مجتمعــين علــى بعضــهم فتعجــب مــن ذلــك، فــدخل عليــ
الشــغل فــي هــذا اليــوم وال تحــول المــاء علــى األشــحار أن هــذا اليــوم عيــد والنــاس فيــه يــزور بعضــهم بعضــًا 
فاســـترح واجعـــل بالـــك إلـــى الغـــيط، فـــإني أريـــد أن أبصـــر لـــك مركبـــًا فمـــا بقـــي إال القليـــل وأرســـلك إلـــى بـــالد 

قمـر الزمـان وحـده فانكسـر خـاطره وجـرت دموعـه ولـم يـزل  المسلمين، ثم إن الخولي خرج من البستان وبقي
  يبكي حتى غشي عليه.

فلما أفاق قام يتمشى في البستان وهو متفكر فيما فعل به الزمان وطـول البعـد والهجـران وعقلـه ولهـان فعثـر 
ووقــع علــى وجهــه فجــاءت جبهتــه علــى حجــر شــجرة فجــرى دمــه واخــتلط بدموعــه فمســح دمــه ونشــف دموعــه 

بخرقــة وقــام يتمشــى فــي ذلــك البســتان وهــو ذاهــل العقــل فنظــر بعينــه إلــى شــجرة فوقهــا طــائران  وشــد جبهتــه



يتخاصــمان فقلـــب أحــدهما اآلخـــر ونقـــره فــي عنقـــه فخلـــص رقبتــه مـــن جثتـــه ثــم أخـــذ رأســـه وطــار بـــه ووقـــع 
  المقتول في األرض قدام قمر الزمان.

د منهمـا عنـد رأسـه واألخـر عنـد ذنبـه وأرخيـا فبينما هو كذلك إذا بطائرين كبيرين قد انقضا عليـه ووقـف واحـ
أجنحتهمــا عليــه ومــدا أعناقهمــا إليــه وبكيــا فبكــى قمــر الزمــان علــى فــراق زوجتــه حــين رأى الطــائرين يبكيــان 

  على صاحبهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد المئتين 
السعيد أن الملك قمر الزمان بكى على فراق زوجتـه لمـا رأى الطـائران يبكيـان علـى  قالت: بلغني أيها الملك

صــاحبهما ثــم إن قمــر الزمــان رأى الطــائرين حفــرا حفــرة ودفنــا الطــائر المقتــول فيهــا وطــارا إلــى الجــو وغابــا 
وشـقا جوفـه  ساعة، ثم عادا ومعهما الطائر القاتل فنزال بـه علـى قبـر المقتـول وبركـا علـى القاتـل حتـى قـتاله

وأخرجـا أمعائـه وأراقـا دمــه علـى قبـر الطـائر المقتــول، ثـم نثـرا لحمــه ومزقـا جلـده وأخرجـا مــا فـي جوفـه وفرقــا 
إلى أمـاكن متفرقـة هـذا كلـه جـرى وقمـر الزمـان ينظـر ويتعجـب فحانـت منـه التفاتـة إلـى الموضـع الـذي قـتال 

ئر فأخذها وفتحها فوجد فيها الفـص الـذي كـان فيه الطائر فوجد فيه شيئًا يلمع فدنا منه فوجده حوصلة الطا
سبب فراقه من زوجته. فلما رآه وعرفه وقع على األرض مغشيًا عليه من فرحه فلما أفاق قال في نفسه هـذا 
عالمة الخير وبشارة اإلجتماع ثم تامله ومر به على عينه وربطه على ذراعه واستبشر بـالخير وقـام لينظـر 

  إلى الليل فلم يأت فبات قمر الزمان في موضعه إلى الصباح.الخولي ولم يزل يفتش عليه 
ثم أفاق إلى شغله وشد وسطه بحبل من الليف وأخذ الفاس والقفة وشق في البستان فأتى إلى شجرة خروب 
وضـــرب الفـــاس فـــي جـــذرها فطنـــت الضـــربة فكشـــف التـــراب فوجـــده طابقـــًا ففتحـــه، وأدرك شـــهرزاد الصـــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
  

 وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد المئتين  

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن قمـر الزمـان لمـا فـتح ذلـك الطـابق وجـد بابـًا فنـزل فيـه فلقـي قاعـة قديمـة 
من عهد ثمود وعاد وتلك القاعة واسعة وهي مملوءة ذهبًا أحمر فقال في نفسه لقد ذهب التعب وجاء الفرح 

لزمان طلع من المكان إلى ظاهر البسـتان ورد الطـابق كمـا كـان، ورجـع إلـى البسـتان والسرور، ثم إن قمر ا
وٕالـــى تحويـــل المـــاء علـــى األشـــجار، ولـــم يـــزل كـــذلك إلـــى آخـــر النهـــار فجـــاء الخـــولي وقـــال يـــا ولـــدي أبشـــر 
برجوعــك إلــى األوطــان فــإن التجــار تجهــزوا للســفر والمراكــب بعــد ثالثــة أيــام مســافرة إلــى مدينــة مــن مــدائن 

لمسلمين، فإذا وصلت إليها تسافر فـي البـر سـتة أشـهر حتـى تصـل جزائـر خالـدات، والملـك شـهرمان ففـرح ا
قمر الزمـان بـذلك ثـم قبـل يـد الخـولي وقـال لـه يـا والـدي كمـا بشـرتني فأنـا أبشـرك بشـارة وأخبـره بـأمر القاعـة 

أجـد شـيء وأنـت لـك عنـدي  ففرح الخولي وقال يا ولدي أنا في هـذا البسـتان صـار لـي مـدة ثمـانون عامـًا لـم
دون السنة ووجدت هذا الكنز فهو رزقك وسبب زوال عكسك، ومعين لك على وصولك إلى أهلـك واجتمـاع 



شملك بمن تحب. فقال قمر الزمان: ال بد من المقاسمة بيني وبينك، ثم أخذ الخولي ودخل فـي تلـك القاعـة 
  ة.وأراه الذهب وكان في عشرين خابية فأخذ عشرة والخولي عشر 

فقال له: يا ولدي عب لك أمطار من الزيتون العصافيري الذي في هذا البستان فإنه معدوم في غير بالدنـا 
وتحملــه التجـــار إلـــى جميــع الـــبالد واحمـــل الـــذهب فــي األمطـــار والزيتونفـــوق الـــذهب، ثــم ســـدها وخـــذها فـــي 

ا، وسـد عليـه بعـد أن جعـل المركب، فقام قمر الزمان م وقته وساعته وعبأ خمسين مطرًا ووضع الـذهب فيهـ
الزيتون فوق الذهب وحط الفص معه في مطر، وجلس هو والخولي يتحـدثان وأيقـن بجمـع شـمله وقربـه مـن 
أهله وقال في نفسه إذا وصلت إلى جزيرة األبنوس أسافر منها إلى بالد أبي وأسأل عن محبوبتي بـدور فيـا 

هــا حــادث فــي الطريــق ثــم جلــس قمــر الزمــان تــرى رجعــت إلــى بالدهــا أو ســافرت إلــى بــالد أبــي أو حــدث ل
  ينتظر انقضاء األيام وحكى للخولي حكاية الطيور وما وقع بينهما.

فتعجــب الخــولي مــن ذلــك ثــم نامــا إلــى الصــباح فأصــبح الخــولي ضــعيفًا، واســتمر علــى ضــعفه يــومين وفــي 
ما هو كذلك إذا بـالريس ثالثيوم اشتد به الضعف حتى يئسوا من حياته فحزن قمر الزمان على الخولي، فبين

والبحرية قد أقبلوا وسـألوا عـن الخـولي فـأخبرهم بضـعفه فقـالوا أيـن الشـاب الـذي يريـد السـفر معنـا إلـى جزيـرة 
اآلبنوس فقال لهم قمر الزمان هو المملوك الذي بين أيديكم ثم أمرهم بتحويل األمطـار إلـى المركـب فنقلوهـا 

  ن الريح قد طاب.إلى المركب، وقالوا لقمر الزمان أسرع فإ
فقــال لهــم ســمعًا وطاعــة ثــم نقــل زوادتــه إلــى المركــب، ورجــع إلــى الخــولي يودعــه فوجــده فــي النــزاع األخيــر، 
فجلــس عنــد رأســه حتــى مــات وغمضــه وجهــزه ووراه فــي التــراب ثــم توجــه إلــى المركــب فوجــدها أرخــت القلــوع 

هوشًا حيـران ثـم رجـع إلـى البسـتان وسارت ولم تزل تشق البحر حتى غابت عن عينه فصار قمر الزمان مد
  وهو مهموم مغموم وحثا التراب على رأسه، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخمسين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان رجع إل البستان وهو مهموم مغموم بعد أن سافرت المركـب 
من صاحبه، وأقام تحت يده رجًال يعاونه على سقي الشجر وتوجه إلى الطـابق ونـزل إلـى  واستأجر البستان

القاعــة وعبــأ الــذهب البــاقي فــي خمســين مطــرًا ووضــع فوقــه الزيتــون عــن المركــب وســأل عــن المركــب فقــالوا 
فــص إنهــا ال تســافر إال فــي كــل ســنة مــرة واحــدة فــزاد بــه الوســواس وتحســر علــى مــا جــرى لــه ال ســيما فقــد ال

  الذي للسيدة بدور فصار يبكي بالليل والنهار وينشد األشعار، هذا ما كان من أمر قمر الزمان.
و أما ما كان من أمر المركب فإنه طاب لها الريح ووصـلت إلـى جزيـرة األبنـوس واتفـق بـاألمر المقـدور أن 

فؤادهـا وركبـت هـي  الملكة بدور كانت جالسة في الشباك فنظرت إلى المركب وقد رست في السـاحل فخفـق
واألمــراء والحجــاب وتوجهــت إلــى الســاحل ووقفــت علــى المركــب وقــد دار النقــل فــي البضــائع إلــى المخــازن 

  فأحضرت الريس وسألته عما معه.



فقال: أيها الملك إن معـي فـي هـذه المركـب مـن العقـاقير والسـفوفات واألكحـال والمـراهم واألدهـان واألمـوال  
ع النفيسـة مـا يعجـز عـن حملـه الجمـال والبغـال وفيهـا مـن أصـناف العطـر والبهـار واألقمشة الفاخرة والبضـائ

مـــن العـــود القـــاقلي والتمـــر الهنـــدي والزيتـــون العصـــافيري مـــا ينـــدر وجـــوده فـــي هـــذه الـــبالد فاشـــتهت نفســـها 
قـال معـي خمسـون مطـرًا مآلنـة، ولكـن  ؟الزيتون، وقالت لصاحب المركب ما مقدار الذي معك مـن الزيتـون

ا ما حضر معنا والملك يأخذ ما اشتهاه منها، فقالـت: أطلعوهـا فـي البـر ألنظـر إليهـا فصـاح الـريس صاحبه
  على البحرية فطلعوا الخمسين مطرًا وأعطيكم ثمنها مهما كان.

فقال الريس: هذا ما له في بالدنا قيمة ولكن صـاحبها تـأخر عنـا وهـو رجـل فقيـر الحـال، قالـت: ومـا مقـدار 
رهــم، قالــت: آخــذها بــألف دينــار، ثــم أمــرت بنقلهــا إلــى القصــر، فلمــا جــاء الليــل أمــرت ثمنهــا، قــال: ألــف د

بإحضار مطر فكشفته وما في البيت غيرها هي وحيـاة النفـوس فحطـت بـين يـديها طبقـًا ووضـعت فيـه شـيئًا 
مــن المطــر فنــزل فــي الطبــق كــوم مــن الــذهب األحمــر، فقالــت للســيدة حيــاة النفــوس: مــا هــذا إال ذهــب، ثــم 

تبرت الجميع فوجدتها كلها ذهبًا والزيتون كله ما يمأل مطرًا واحدًا وفتشت في الـذهب فوجـدت الفـص فيـه اخ
فأخذتــه وتاملتــه فوجدتــه الفــص الــذي كــان فــي تكــة لباســها وأخــذه قمــر الزمــان، فلمــا تحققتــه صــاحت مــن 

 فرحتها وخرت مغشيًا عليها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  الليلة الحادية والخمسين بعد المئتين  وفي
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الملكـة بـدور لمـا رأت الفـص صـاحت مـن فرحتهـا وخـرت مغشـيًا عليهـا، 
فلما افاقت قالـت فـي نفسـها إن هـذا الفـص كـان سـببًا فـي فـراق محبـوبي قمـر الزمـان ولكنـه بشـير الخيـر ثـم 

بشــارة اإلجتمــاع، فلمــا أصــبح الصـباح جلســت علــى كرســي المملكــة  أعلمـت الســيدة حيــاة النفــوس بــأن وجـود
فقـال:  ؟وأحضرت ريس المركب، فلما حضر قببل األرض بين يديها فقالت: أين خليتم صاحب هذا الزيتون

يــا ملــك الزمــان تركنــاه فــي بــالد المجــوس وهــو خــولي بســتان، فقالــت لــه: إن لــم تــأت بــه فــال تعلــم مــا يجــري 
الضـــرر، ثـــم أمـــرت بـــالختم علـــى مخـــازن التجـــار وقالـــت لهـــم إن صـــاحب هـــذا  عليـــك وعلـــى مركبـــك مـــن

الزيتونغريمي ولي عليه دين وٕان لم يأت ألقتلنكم جميعـًا وأنهـب تجـارتكم، فـأقبلوا علـى الـريس ووعـدوه بـأجرة 
مركبه ويرجع ثاني مرة وقالوا خلصنا مـن هـذا الغاشـم، فنـزل الـريس فـي المركـب وحـل قلوعهـا وكتـب اهللا لـه 

لســالمة حتــى دخــل الجزيــرة فــي الليــل وطلــع إلــى البســتان وكــان قمــر الزمــان قــد طــال عليــه الليــل وتــذكر ا
محبوبته فقعد يبكي على ما جرى له وهو في البستان ثم إن الريس دق الباب على قمر الزمـان ففـتح البـاب 

ولـم يزالـوا سـائرين أيامـًا وليـالي وخرج إليه فحمله البحرية ونزلوا به إلى المركب وحلـوا القلـوع فيـافروا وسـاروا 
وقمـــر الزمـــان ال يعلـــم مـــا موجـــب ذلـــك فســـألهم عـــن الســـبب. فقـــالوا لـــه: أنـــت غـــريم الملـــك صـــاحب جزائـــر 
اآلبنــوس صــهر الملــك أرمــانوس وقــد ســرقت مالــه يــا منجــوس، فقــال: واهللا عمــري مــا دخلــت هــذه الــبالد وال 

بنـوس وطلعـوا بـه علـى السـيدة بـدور، فلمـا رأتـه عرفتـه أعرفها، ثم إنهم ساروا به حتى أشرفوا على جزائر األ
قالــت: دعــوه عنــد الخــدام ليــدخلوا بــه الجمــام وأفرجــت عــن التجــار وخلعــت علــى الــريس خلعــة تســاوي عشــرة 
آالف دينــار ودخلــت علــى الســيدة حيــاة النفــوس واعلمتهــا بــذلك، وقالــت لهــا اكتمــي الخبــر حتــى أبلــغ مــرادي 



نا علــى الملــوك والرعايــا وقــد أمــرت أن يــدخلوا بقمــر الزمــان الخمــام فــدخلوا بــه وأعمــل عمــًال يــؤرخ ويقــرأ بعــد
وألبســوه لــبس الملــوك ولمــا طلــع قمــر الزمــان مــن الحمــام كأنــه غصــن بــان أو كوكــب يخجــل بطلعتــه القمــران 

  وردت روحه إليه ودخل القصر.
وبغـال وأعطتـه خزانـة مـال  فلما نظرته صبرت قلبها حتـى يـتم مرادهـا وأنعمـت عليـه بمماليـك وخـدم وجمـال 

ولــم تــزل ترقــي قمــر الزمــان مــن درجــة إلــى درجــة حتــى جعلتــه خازنــدار وســلمت إليــه األمــوال وأقبلــت عليــه 
وقربتــه منهــا وأعلمــت األمــراء بمنزلتــه فــأحبوه جمــيعهم وصــارت الملكــة بــدور كــل يــوم تزيــد لــه فــي المرتبــات 

وال صار يهب ويتكرم ويخـدم الملـك أرمـانوس حتـى وقمر الزمان ال يعرف سبب تعظيمها له ومن كثرة األم
أحبه وكذلك أجبته األمراء والخوًا والعوام وصاروا يحلفون بحياته، كل ذلك وقمر الزمان يتعجـب مـن تعظـيم 
الملكة بدور له ويقول في نفسه واهللا إن هذه المحبة ال بد لها من سبب وربما يكون هذا الملك إنما يكرمنـي 

  د ألجل غرض فاسد فال بد أن أستأذنه وأسافر من بالده.هذا اإلكرام الزائ
ثم إنه توجه إلى الملكة بدور وقال لها: أيها الملك إنك أكرمتني إكرمًا زائدًا، ومن تمـام اإلكـرام أن تـأذن لـي 
بالسفر وآخذ معي جميـع مـا انعمـت علـي، فتبسـمت الملكـة بـدور وقالـت لـه: مـا حملـك علـى طلـب األسـفار 

فقــال لهــا قمــر الزمــان: أيهــا الملــك الســعيد إن هــذا  ؟ار وأنــت فــي غايــة اإلكــرام ومزيــد األنعــامواقتحــام األخطــ
اإلكــرام إذا لــم يكــن لــه ســبب فإنــه أعجــب العجــب خصوصــًا وقــد أوليتنــي مــن المراتــب مــا اســتحق أن يكــون 

رط جمالـك للشيوخ الكبـار مـع إننـي مـن األطفـال الصـغار، فقالـت لـه الملكـة بـدور: سـبب ذلـك أنـي أحبـك لفـ
الفــائق وبــديع حســنك الرائــق وٕان أمكنتنــي ممــا أريــد منــك أزيــدك إكرامــًا وعطــاء وٕانعامــًا وأجعلــك وزيــرًا علــى 
صغر سنك كما جعلني الناس سلطانًا عليهم وانا في هذا السـن وال عجـب اليـوم فـي رئاسـة األطفـال وهللا در 

 من قال: 

  له شغف تقديم الصغار  كأن زماننا من قوم لوط

مــا ســمع قمــر الزمــان هــذا الكــالم خجــل واحمــرت خــدوده حنــى صــارت كالضــرام وقــال: ال حاجــة لــي بهــذا فل
اإلكرام المؤدي إلى ارتكاب الحرام بل أعيش فقيرًا من المال غنيًا بالمروءة والكمال، فقالت له الملكـة بـدور: 

  أنا ال أغتر بورعك الناشيء عن التيه والدالل وهللا در من قال: 
  كم ذا تطيل من الكالم المؤلم  هد الوصال فقال ليذاكرته ع

  أين المفر من القضاء المبرم  فأريته الدينار أنـشـد قـائالً 

فلما سمع قمر الزمان هذا الكالم وفهم الشـعر والنظـام قـال: أيهـا الملـك إنـه ال عـادة ليبهـذه الفعـال وال طاقـة 
فلمـا سـمعت كالمـه الملكـة  ؟يف بي على صغر سنيلي على حمل األثقال التي يعجز حملها أكبر مني فك

بدور تبسمت وقالت:إن هذا الشيء عجـاب كيـف يظهـر الخطـأ مـن خـالل الصـواب إذا كنـت صـغيرًا فكيـف 
تخشى الحرام وارتكاب اآلثام وانت لم تبلغ حد التكليف وال مؤاخذة فـي ذنـب الصـغير وال تعنيـف فقـد ألزمـت 



كلمـة الوصـال فـال تظهـر بعـد ذلـك امتناعـًا وال نفـورًا وكـان أمـرًا هللا نفسك الحجة بالجدال وخفت علـى عليـك 
  قدرًا مقدورًا فانا أحق منك بخشية الوقوع وقد أجاد من قال: 

 اطعن به األحشا وكن صنـديدا  عضوي كبير والصغير يقول لي

 تـقـلـيدا عندي يجوز فنكتـه  فأجبته ذا ال يجوز فقـال لـي

ا الكــالم تبــدل الضــياء فــي وجهــه بــالظالم وقــال: أيهــا الملــك إنــه يوجــد عنــدك مــن فلمــا ســمع قمــر الزمــان هــذ
النســاء والجــواري الحســان وال يوجــد لــه نظيــر فــي هــذا الزمــان فهــال اســتغنيت بــذلك عنــي فمــل إلــى مــا شــئت 
منهن ودعني فقالت: إن كالمك صحيح ولكن ال يشتفي بهن من عشقك، ألـم وال تبـريح وٕاذا فسـدت المزجـة 

  بيعة فهي لغير النصح سميعة فاترك الجدال واسمع قول من قال: والط
 للتين قوم وللـجـمـيز أقـوام  أما ترى السوق قد صفت فواكهه

  و يقول آخر: 
 فهذا قد استغنى وذا يشتكي الفقرا  وصامتة الخلخال رن وشـاحـهـا

  وما كنت أرضى بعد إيماني الكفرا  تريد السلوى عنك جهًال بحسنـهـا

 عـذرا لما خدعتني عنك غـانـية  وحق عذار بزردي بقفـاصـهـا

  و قول اآلخر: 
  واختياري على جميع المذاهب  يا فريد الجمال حـبـك دينـي

 زعم الناس أنني اليوم راهـب  قد تركت النساء ألجلك حتـى

  و يقول اآلخر: 
 بوردة خـده فـوق أس عـذار  سال خاطري عن زينـب ونـوار

  وال رأى لي في عشق ذات سوار  بالظبى المفرطق مغرما وأصبحت

 خالف أنيسي فـي قـرارة داري  أنيسي في النادي وفي خلوتي معـا 

  وقد الح عذري كالمصباح الساري  فيا ال ئمي في هجر هند وزينـب

 محـصـنة أو مـن وراء جـدار  أترضى بأن أمسي أسـير أسـيرة

 و قول اآلخر: 

 فقلت إني لـم أنـك  اعـمجادت بفرج نـ

 يؤفك عنك من أفك  فانصـرفـت قـائلة

 هذا الزمان قد ترك  النيل من قـدام فـي

 مثل اللجين المنسبك  ودورت لي فـقـحة



  أحسنت ال فجعت بك  أحسنت يا سـيدتـي

 فتوح موالنا الملـك  أحسنت يا أوسع مـن

  و قول اآلخر: 
  تغفرن باألرجلوهن يس  يستغفر الناس بـأيديهـم

 يرفعه اهللا إلى أسفـل  فيا له من عمل صالـح

فلما سمع قمر الزمان منها هذه األشعار وتحقق أنه ليس له ممـا أرادتـه فـرارًا، قـال: يـا ملـك الزمـان إن كـان 
وال بد فعاهدني على أنك ال تفعل بـي هـذا األمـر إال مـرة واحـدة وٕان كـان ذلـك ال يجـد فـي إصـالح الطبيعـة 

سدة وبعد ذلك ال تسألني فيه على األبد فلعل اهللا يصلح مني ما فسد، فقالـت: عاهـدتك علـى ذلـك راجيـًا الفا
إن اهللا علينا يتوب ويمحو بفضله عنا عظيم الذنوب فـإن نطـاق أفـالك المغفـرة ال يضـيق عـن أن يحـيط بنـا 

  أجاد وأحسن من قال: ويكفر عنا ما عظم من سيئاتنا، ويخرجنا إلى نور الهدى من ظالم الضالل وقد 
 عليه نفوس منهم وقـلـوب  توهم فينا الناس شيئًا وصممت

 من اإلثم فينا مرة ونـتـوب  تعالى نحقق ظنهم لنريحهـم

ثـم أعطتــه المواثيــق والعهــود وحلفـت لــه بواجــب الوجــود أنـه اليقــع بينهــا وبينــه هـذا الفعــل إال مــرة فــي الزمــان 
سران فقام معها على هذا الشرط إلى محل خلوتها لتطفئ نيران لوعتهـا، وٕان ألجأهما غرامه إلى الموت والخ

وهو يقول: ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، ثم حل سـراويله وهـو فـي غايـة الخجـل وعيونـه تسـيل مـن 
شـدة الوجــل فتبســمت وأطلعتــه معهــا علـى الســرير وقالــت لــه: ال تــرى بعــد هـذه الليلــة مــن نكيــر ومالــت عليــه 

قبيل والعناق والتفاف ساق على ساق، ثم قالـت لـه: مـد يـدك بـين فخـذي إلـى المعهـود لعلـه ينتصـب إلـى بالت
القيام من السجود فبكى وقال: أنـا ال أحسـن شـيئًا مـن ذلـك، فقالـت: بحيـاتي تفعـل مـا أمرتـك بـه ممـا هنـاك، 

ه فــي جميــع الجهــات حتــى فمــد يــده وفــؤاده زفيــر فوجــدها ألــين مــن الزبــد وأنعــم مــن الحريــر فاســتلذ وجــال بيــد
وصل إلـى قبـة كثيـرة البركـات والحركـات، وقـال فـي نفسـه: لعـل هـذا الملـك خنثـى ولـيس بـذكر وال أنثـى، ثـم 

فضـحكت الملكـة بـدور  ؟قال: أيها الملك إني لم أجد لك آلة مثل آالت الرجـال فمـا حملـك علـى هـذه الفعـال
ســيت ليــالي بتناهــا وعرفتــه بنفســها فعــرف أنهــا حتــى اســتلقت علــى قفاهــا، وقالــت: يــا حبيبــي مــا أســرع مــن ن

زوجتــه الملكــة بــدور بنــت الملــك الغيــور صــاحب الجزائــر والبحــور فاحتضــنها واحتضــنته وقبلهــا وقبلتــه، ثــم 
  اضجعن على فراش الوصال، وتناشدت أقوال من قال: 

 من معتطف بتعطف متواصي  لما دعته إلى وصالي عـطـفة

 فأجاب بعد ممنع وتعـاصـي  وسقت قساوة قلبها من لينـهـا

 قاسى بعدة آمـن اإلرهـاص  خشي العواذل أن تـراه إذا بـدا

 أقدامه في المشي حمـل قـالً   شكت القصور رواد فاقد حملت



 ومن الدجى مـتـدرعـًا بـالً   متقل الصمصام من ألحـاظـه

 ففرت مثل الطير من أقفاصي  وشذاء بشرني بسعـد قـدومـه

 فشفي بأثمد تربها أرمـاصـي  ي الطريق لنعلهوفرشت حدي ف

 وفككت عقدة حظي المتعاصي  وعقدت ألوية الوصال معانـقـاً 

  طرب صفًا عن شائب األنغاص  وأقمت أفراحًا أجاب نـداءهـا

 حبب على وجه الطال رقـاص  والبدر نقط بالنجوم الثغـر مـن

 لعاصـيما من تعاطيه يتوب ا  وعكفت في محراب لذاتها على

 إلى أنس فيه سورة اإلخـالص  قسمًا بآيات الضحى من وجهـه

ثم إن الملكة بدور أخبرت قمر الزمان بجميع ما جرى لها من األول إلى اآلخر وكذلك هـو أخبرهـا بجميـع  
فقالـت:  ؟ما جرى له وبعد ذلك انتقل معها إلى العتاب وقال لها: ما حملك على ما فعلته بي في هـذه الليلـة

تؤاخــذني كــان قصــدي المــزاح ومؤيــد البســط واألنشــراح، فلمــا أصــبح الصــباح وأضــاء بنــوره والح أرســلت  ال
الملكــة بــدور إلــى الملــك أرمــانوس والــد الملكــة حيــا النفــوس وأخبرتــه بحقيقــة أمرهــا وأنهــا زوجــة قمــر الزمــان 

  كر على حالها.وأخبرته بقصتهما وبسبب افتراقهما من بعضهما وأعلمته أن ابنته حياة النفوس ب
فلما سمع الملك أرمانوس صاحب جزائر اآلبنوس قصة الملكة بدور بنت الملك الغيـور وتعجـب منهـا غايـة 
العجـــب وأمـــر أن يكتبوهـــا بمـــاء الـــذهب، ثـــم التفـــت إلـــى قمـــر الزمـــان وقـــال لـــه: يـــا ابـــن الملـــك هـــل لـــك أن 

ور فـــإن لهـــا علـــي فضـــًال غيـــر فقـــال لـــه: حتـــى أشـــاور الملكـــة بـــد ؟تصـــاهرني وتتـــزوج ابنتـــي حيـــاة النفـــوس
محصور، فلما شاورها قالت له: نعم الرأي هذا فتزوجها وأكون أنا لها جارية ألن لها معروفًا وٕاحسانًا وخيـرًا 
وامتنانًا وخصوصًا ونحـن فـي محلهـا وقـد غمرنـا إحسـان أبيهـا، فلمـا رأى قمـر الزمـان أن الملكـة بـدور مائلـة 

ة النفوس اتفق معها على هذا األمر. وأدرك شهرزاد الصباح فسـكتت إلى ذلك ولم يكن عندها غيرة من حيا
  عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان اتفـق مـع زوجتـه الملكـة بـدور علـى هـذا األمـر وأخبـر الملـك 

ذلــك وتكــون جاريــة حيــاة النفــوس، فلمــا ســمع الملــك أرمــانوس أرمــانوس بمــا قالتهالملكــة بــدور مــن أنــه تحــب 
هــذا الكــالم مــن قمــر الزمــان فــرح فرحــًا شــديدًا ثــم خــرج وجلــس علــى كرســي مملكتــه وأحضــر جميــع الــوزراء 
واألمراء والحجاب وأرباب الدولة وأخبرهم بقصة قمر الزمان وزوجته الملكة بدور من األول إلى اآلخر وأنـه 

ه حيـاة النفـوس إلـى قمـر الزمـان ويجعلـه سـلطانًا علـيهم عوضـًا عـن زوجتـه الملكـة بـدور، يريد أن يزوج ابنتـ
فقــالوا جميعــًا حيــث كــان قمــر الزمــان هــو زوج الملكــة بــدور التــي كانــت ســلطانًا علينــا قبلــه ونحــن نظــن أنهــا 

الملـــك صـــهر ملكنـــا أرمـــانوس فكلنـــا نرضـــاه ســـلطانًا علينـــا ونكـــون لـــه خـــدمًا وال نخـــرج عـــن طاعتـــه، ففـــرح 



أرمانوس فرحًا شديدًا ثـم أحضـر القضـاة والشـهود ورؤسـاء الدولـة وعقـد قمـر الزمـان علـى ابنتـه الملكـة حيـاة 
النفوس، ثـم إنـه أقـام األفـراح وأولـم الالئـم الفـاخرة وخلـع الخلـع السـنية علـى جميـع األمـراء والمسـاكين وأطلـق 

صاروا يدعون له بدوام العز واإلقبـال والسـعادة جميع المحابيس واستبشر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان و 
  واإلجالل.

ثم إن قمر الزمان لما صار سلطانًا أزال المكوس وأطلق من في الحبوس وسار فيهم سيرة حميـدة وأقـام مـع 
زوجته في هناء وسرور ووفاء وحبور يبيت عند كل واحدة منهمـا ليلـة، ولـم يـزل علـى ذلـك مـدة مـن الزمـان 

همـوم واألحـزان ونسـي أبـاه الملـك شـهرمان ومـا كـان لـه مـن عـز وسـلطان حتـى رزقــه اهللا وقـد انجلـت عنـه ال
مــن زوجتيــه بولــدين ذكــرين مثــل القمــرين النيــرين أكبرهمــا مــن الملكــة بــدور وكــان اســمه الملــك األمجــد وو 

فــي أصــغرهما مــن الملكــة حيــاة النفــوس وكــان اســمه الملــك األســعد أجمــل مــن أخيــه األمجــد، ثــم إنهمــا تربيــا 
العز والدالل واألدب والكمال وتعلما العلـم والسياسـة والفروسـية حتـى صـارا فـي غايـة الكمـال ونهايـة الحسـن 
والجمال وافتتن بهما النساء والجال وصار لهما مـن العمـر نحـو سـبعة عشـر عامـًا وهمـا متالزمـان فيـأكالن 

ن األوقـات وجميـع النـاس تحسـدهما ويشربان سواء وال يفترقان عن بعضـهما سـاعة مـن السـاعات وال وقتـًا مـ
  على ذلك.

و لمــا بلغــا مبلــغ الرجــال واتصــفا بالكمــال صــار أبوهمــا إذا ســافر يجلســهما علــى التعاقــب فــي مجلــس الحكــم 
فيحكم كل واحد منهما بين الناس، واتفق بالقدر المبـرم أن والقضـاء المحـتم أن محبـة األسـعد الـذي هـو ابـن 

ة بدور زوجة أبيه وأن محبة األمجد الذي هو ابن الملكة بدور وقعت فـي حياة النفوس وقعت في قلب الملك
قلــب حيــاة النفــوس زوجــة أبيــه فصــارت كــل واحــدة مــن المــرأتين تالعــب ابــن ضــرتها وتقبلــه وتضــمه إلــى 
صدرها وٕاذا رأت ذلك أمه تظن أنه من الشفقة ومحبة األمهات ألوالدهن، وتمكن العشق من قلوب المـرأتين 

ولـــدين فصـــارت كـــل واحـــدة مـــنهن إذا دخـــل عليهـــا ابـــن ضـــرتها تضـــمه إلـــى صـــدرها وتـــود انـــه ال وافتتنـــا بال
يفارقهــا، وطــال عليهمــا المطــال ولــم يجــدا ســبيًال إلــى الوصــال والقــنص وأمــر ولديــه أن يجلســا فــي موضــع 

  الحكم كل واحد منهما يومًا على عادته.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  لليلة الثالثة والخمسين بعد المئتين وفي ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك توجــه إلــى الصــيد والقــنص وأمــر ولديــه أن يجلســا فــي موضــعه 
للحكم كل واحد يومًا على عادتهما فجلس للحكم في اليوم األول األمجد ابن الملكة بدور فأمر ونهـى وولـى 

اة النفوس أم األسـعد مكتوبـًا تسـتعطفه فيـه وتوضـح لـه أنهـا متعلقـة وعزل وأعطى ومنع فكتبت له الملكة حي
به ومتعشقة فيه وتكشف له الغطـاء وتعلمـه أنهـا تريـد وصـاله فأخـت ورقـة وكتبـت فيهـا هـذه السـجعات: مـن 
المســـكينة العاشـــقة الحزينـــة المفارقـــة التـــي ضـــاع بحبـــك شـــبابها وطـــال فيـــك عـــذابها ولـــو وصـــفت لـــك طـــول 

من اللهف وما بقلبي من الشـغف ومـا أنـا فيـه مـن البكـاء واألنينـي وتقطـع القلـب الحـزين األسف وما أقاسيه 



وتوالي الغموم وتتابع الهموم ومـا أجـده مـن الفـراق والكآبـة واإلحتـراق أطـال شـرحه فـي الكتـاب وعجـزت عـن 
حصـــره االلحســـاب وقـــد ضـــاقت علـــي األرض والســـماء وال لـــي فـــي غيـــرك أمـــل وال رجـــاء فقـــد أشـــرفت علـــى 

لمــوت وكابــدت أهــوال القــوت وزاد بــي اإلحتــراق وألــم الهجــر والفــراق ولــو وصــفت مــا عنــدي مــن األشــواق ا
  لفاقت عنه الوراق ثم بعد ذلك كتبت هذين البيتين: 

 ومن سقام ومن وجد ومن قـلـق  لو كنت أشرح ما ألقها من حـرق

 الـورق وال مداد والشـيء مـن  لم يبق في األرض قرطاس وال قلم

إن الملكة حياة النفوس لفت تلك الورقـة فـي رقعـة مـن غـالي الحريـر مضـمخة بالمسـك والعنبـر ووضـعت  ثم
معهـا جـدائل شـعرها التـي تسـتغرق األمـوال بسـعرها ثــم لفتهـا وأعطتهـا للخـادم وأمرتـه أن يوصـلها إلـى الملــك 

  األمجد.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  الخمسين بعد المئتين وفي الليلة الرابعة و 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنهــا أعطــت ورقــة المواصــلة للخــادم وأمرتــه أن يوصــلها إلــى الملــك األمجــد 
فســار ذلــك الخــادم وهــو ال يعلــم مــا خفــي لــه فــي الغيــب وعــالم الغيــوب يــدبر األمــور كيــف يشــاء فلمــا دخــل 

المنديل وبلغه الرسالة فتناول الملـك األمجـد المنـديل الخادم على الملك األمجد قبل األرض بين يديه وناوله 
مــن الخــادم وفتحــه فــرأى الورقــة ففتحهــا وقرأهــا فلمــا فهــم معناهــا علــم أن امــرأة أبيــه فــي عينهــا الخيانــة وقــد 
خانــت أبــاه الملــك قمــر الزمــان فــي نفســها فغضــب غضــبًا شــديدًا وذم النســاء علــى فعلهــن وقــال: لعــن اهللا 

اقصات عقًال ودينًا. ثم إنه جـرد سـيفه وقـال للخـادم: ويلـك يـا عبـد السـوء أتحمـل الرسـالة النساء الخائنات الن
المشــتملة علــى الخيانــة مــن زوجــة ســيدك واهللا أنــه ال خيــر فيــك يــا أســود اللــون والصــحيفة يــا قبــيح المنظــر 

ووضـعه والطبيعة السـخيفة ثـم ضـربه بالسـيف فـي عنقـه فعـزل رأسـه عـن جثتـه وطـوى المنـديل علـى مـا فيـه 
في جيبه ثم دخل على أمه وأعلمها بما جـرى وسـبها وشـتمها وقـال: كلكـن أنجـس مـن بعضـكن واهللا العظـيم 
لوال أني أخاف إسـاءة األدب فـي حـق والـدي قمـر الزمـان وأخـي الملـك األسـعد ألدخلـن وأضـربن عنقهـا كمـا 

  ضربت عنق خادمها ثم إنه خرج من عند الملكة بدور وهو في غاية الغيظ.
بلغ الملكة حياة النفوس زوجة أبيه ما فعل بخادمها سبته ودعن عليـه وأضـمرت لـه المكـر فبـات الملـك  فلما

األمجد في تلك الليلة ضعيفًا مـن الغـيظ والقهـر والفكـر ولـم يهنـأ لـه أكـل وال منـام فلمـا أصـبح الصـباح خـرج 
وأصــبحت أمــه ضــعيفة  أخــوه الملــك األســعد وجلــس فــي مجلــس أبيــه الملــك قمــر الزمــان لــيحكم بــين النــاس

بســبب مــا ســمعته عــن الملــك األمجــد مــن قتلــه للخــادم ثــم إن الملــك األســعد لمــا جلــس للحكــم فــي ذلــك اليــوم 
حكم وعدل وولى وعزل وأمر ونهى وأعطى ووهـب ولـم يـزل جالسـًا فـي مجلـس الحكـم إلـى قـرب العصـر ثـم 

كرات وأظهرتهــا علــى مــا فــي قلبهــا إن الملكــة بــدور أم الملــك األمجــد أرســلت إلــى عجــوز مــن العجــائز المــا
  وأخذت ورقة لتكتب فيها مراسلة للملك األسعد ابن زوجها وتشكو إليه من كثرة محبتها ووجدها به.



فكتبت له هـذه السـجعات: ممـت تلفـت وجـدًا وشـوقًا، إلـى أحسـن النـاس خلـق وخلقـًا المعجـب بجمالـه التائـه  
القرب ممن خضع وذل إلى من جفا ومـل الملـك األسـعد التائه بدالله المعرض عن طلب وصاله الزاهد في 

صاحب الحسن الفـائق والجمـال الرائـق والوجـه األقمـر والجبـين األزهـر والضـياء األبهـر هـذا كتـابي إلـى مـن 
حبــه أذاب جســمي ومــزق جلــدي وعظمــي، اعلــم أنــه قــد عيــل صــبري وتحيــرت أمــري وأقلقنــي الشــوق والبعــاد 

الحزن والسهاد وبرح بي الوجد والغرام وحلول الضنى والسقام فـالروح تفـديك وأجفاني الصبر والرقاد والزمني 
 وٕان كان قتل الصب يرضيك واهللا يبقيك ومن كل سوء يقيك، ثم بعد تلك السجعات كتبت هذه األبيات: 

 يا من محاسنه كبدر يشـرق  حكم الزمان بأننـي عـاشـق

 رونق وعليك من دون البرية  حزت الفصاحة والمالحة كلها

 فعسى علي بنظرة تتصـدق  ولقد رضيت بأن تكون معذبي

 ال خير فيمن ال يحب ويعشق  من مات فيك صبابة فله الهنا

  ثم كتبت أيضًا هذه األبيات: 
 فارحم متيمة بالشوق تـلـتـهـب  إليك أسعد أشكو من لهـيب جـوى

 نصـبوالعشق والفكر والتسهيد وال  إلى متى وأيادي الوجد تلعـب بـي

 في مهجتي إن ذا يا منيتيت عجـب  طورًا ببحر وطورًا أشتكي لهـبـاً 

 من الهوى فدموع العين تنسـكـب  يا الئمي خل لومي والتكمس هربـاً 

 فلم يفدني بذاك الـويل والـحـرب  كم صحت وجدًا من الهجران واحربا

 أنت الطبيب فاسعفني بمـا يجـب  أمرضتني بصدود لست أحـمـلـه

 عطـب كيال يصيبك من داء الهوى  ا عاذلي كف عن عذلي مـحـاذرةي

ثم إن الملكة بدور ضمخت ورقة الرسالة بالمسك األذفر ولفتها في جدائل شعرها وهـي مـن الحريـر العراقـي 
وشراريبها من قضبان الزمرد األخضر مرصعة بالدر والجـوهر، ثـم سـلمتها إلـى العجـوز وأمرتهـا أن تعطيهـا 

عد ابن زوجها الملك قمر الزمان، فراحت العجـوز مـن أجـل خاطرهـا ودخلـت علـى الملـك األسـعد للملك األس
من وقتها وسـاعتها وكـان فـي خلـوة عنـد دخولهـا فناولتـه الورقـة بمـا فيهـا وقـد وقفـت سـاعة زمانيـة تنتظـر رد 

دائل ووضـعها فـي الجواب فعند ذلك قرأ الملك األسـعد الورقـة وفهـم مـا فيهـا ثـم بعـد ذلـك لـف الورقـة فـي الجـ
جيبــه وغضــب غضــبًا شــديدًا مــا عليــه مــن مزيــد ولعــن النســاء الخائنــات ثــم إنــه نهــض وســحب الســيف مــن 
غمده وضرب رقبة العجوز فعزل رأسها عن جثتها وبعد ذلك قام وتمشى حتى دخل على أمـه حيـاة النفـوس 

الملك األسعد ولعنها ثم خرج  فوجدها راقدة في الفراش ضعيفة بسبب ما جرى لها من الملك األمجد فشتمها
من عندها فـاجتمع بأخيـه الملـك األمجـد وحكـى لـه جميـع مـا جـرى لـه مـن امـه الملكـة بـدور وأخبـره أنـه قتـل 
العجــوز التــي جــاءت لــه بالرســالة، ثــم قــال لــه: واهللا يــا أخــي لــوال حيــائي منــك لكنــت دخلــت فــي هــذه الســاعة 



مجــد: واهللا يــا أخــي أنــه قــد جــرى لــي بــاألمس لمــا جلســت وقطعــت رأســها مــن بــين كتفيهــا، فقــال لــه الملــك األ
على كرسي المملكة مثل ما جرى لك في هذا اليوم فإن أمك أرسـلت لـي رسـالة بمثـل مضـمون هـذا الكـالم، 
ثـم أخبــره بجميـع مــا جـرى لــه مـع أمــه الملكـة حيــاة النفـوس وقــال لـه: يــا أخـي لــوال حيـائي منــك لـدخلت إليهــا 

دم، ثــم إنهمــا باتــا يتحــدثان بقيــة تلــك الليلــة ويلعنــان النســاء الخائنــات ثــم تواصــيا وفعلــت بهــا مــا فعلــت بالخــا
  بكتمان هذا األمر لئال يسمع به أبوهما قمر الزمان فيقتل المرأتين ولم يزاال في غم تلك الليلة إلى الصباح.

ال ســبيلهم فلمـا أصــبح الصــباح أقبــل الملــك بجيشـه مــن الصــيد وطلــع إلــى قصــره ثـم صــرف األمــراء إلــى حــ 
وقام ودخل القصر فوجد زوجتيـه راقـدتين علـى الفـراش وهمـا فـي غايـة الضـعف، وقـد عملتـا لولـديهما مكيـدة 
واتفقتا على تضييع أرواحهـن ألنهـن فضـحن أنفسـهن معهمـا وقـد خشـين أن يصـيرا تحـت ذلتهمـا فلمـا رآهمـا 

عكستا عليه المسألة وقالتا له: اعلـم أيهـا فقامتا إليه وقبلتا يديه و  ؟الملك على تلك الحالة، قال لهن: ما لكن
الملك إن ولديك اللذين تربيا في نعمتك قد خاناك في زوجتيك وأركباك العار. فلما سـمع الملـك قمـر الزمـان 
من نسائه هذا الكالم صار الضياء في وجهه ظالمـًا واغتـاظ غيظـًا شـديدًا حتـى طـار عقلـه مـن شـدة الغـيظ 

فقالـت لـه الملكـة بـدور: اعلـم يـا ملـك الزمـان أن ولـدك األسـعد ابـن  ؟لقضـيةوقال لنسائه: أوضـحا لـي هـذه ا
حياة النفوس له مدة في األيام وهو يراسـلني ويكـاتبني ويراودنـي عـن الزنـا وأنـا أنهـاه عـن ذلـك فلـم ينتـه فلمـا 
سافرت أنـت هجـم علـي وهـو سـكران والسـيف فـي يـده فخفـت أن يقتلنـي إذا مانعتـه كمـا قتـل خـادمي فقضـى 

به مني غصبًا وٕان لم تخلص حقي منـه أيهـا الملـك قتلـت نفسـي بيـدي ولـيس لـي حاجـة بالحيـاة فـي الـدنيا أر 
بعد هذا الفعل القبيح وأخبرته حياة النفوس أيضًا بمثل مـا أخبرتـه بـه ضـرتها بـدور. وأدرك شـهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد المئتين 
ــ ــاة النفــوس أخبــرت زوجهــا الملــك قمــر الزمــان بمثــل مــا أخبرتــه بــه قال ت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حي

الملكــة بــدور وقالــت لــه: أنــا األخــرى جــرى لــي مــع ولــدك األمجــد كــذلك ثــم إنهــا أخــذت فــي البكــاء والنحيــب 
بكتـا قـدام زوجهمـا وقالت له: إن لم تخلص لي حقي منه أعلمـت أبـي الملـك أرمـانوس بـذلك ثـم إن المـرأتين 

الملك قمر الزمان بكاًء شديدًا، فلما سمع كالمهما اعتقد أنه حق فغضب غضبًا شديدًا ما له من مزيـد فقـام 
وأراد أن يهجم على أوالده االثنين ليقتلهما فلقيه عمه الملك أرمانوس وقد كان داخًال فـي تلـك السـاعة ليسـلم 

لسـيف مشـهور فـي يـده والـدم يقطـر مـن منـاخيره مـن شـدة غيظـه عليه لما علم أنه قد أتى من الصيد فـرآه وا
فسأله عما بـه فـأخبره بجميـع مـا جـرى مـن ولديـه األمجـد واألسـعد، ثـم قـال لـه: وهاأنـا داخـل إليهمـا ألقتلهمـا 
أقبح قتلة وأمثل بهما أقبح مثلة. فقال له الملك أرمانوس وقد اغتاظ منهما أيضًا ونعم ما تفعل يا ولـدي فـال 

هللا فيهمــا وال فــي أوالد تفعـل هــذه الفعــال فـي حــق أبيهمــا ولكــن يـا ولــدي صــاحب المثـل يقــول: مــن لــم بـارك ا
ينظــر فــي العواقــب مــا الــدهر لــه بصــاحب وهمــا ولــداك علــى كــل حــال وينبغــي أن تقتلهمــا بيــدك، فتجــرع 



تلهما فـي البريـة غصتهما وتندم بعد ذلك على قتلهما حيث ال ينفعك الندم ولكن أرسلها مع أحد المماليك ليق
  وهما غائبان عن عينيك.

فلمــا ســمع الملــك قمــر الزمــان مــن عمــه الملــك أرمــانوس هــذا الكــالم رآه صــوابًا فأغمــد ســيفه ورجــع وجلــس  
على سرير مملكته ودعا خازنداره وكان شيخًا كبيرًا عارفًا باألمور وثبات الدهور وقال له: أدخل إلـي ولـدي 

جيدًا واجعلهما في صندوقين واحملهما على بغل واركب أنت واخرج بهمـا إلـى  األمجد واألسعد وكتفها كتافاً 
وسط البرية واذبحهما وامأل لي قنينتـين مـن دمهمـا وائتنـي بهمـا عـاجًال، فقـال لـه الخازنـدار: سـمعًا وطاعـة، 
ثـم نهــض مــن وقتــه وســاعته وتوجــه إلــى األمجــد واألســعد فصــادفهما فــي الطريــق، وهمــا خارجــان فــي دهليــز 

لقصر وقد لبسا قماشـهما وأفخـر ثيابهمـا، وأرادا التوجـه إلـى والـدهما الملـك قمـر الزمـان ليسـلما عليـه ويهنـآه ا
بالسالمة عند قدومه من السفر إلى الصيد، فلما رآهما الخازندار قبض عليهما، وقال لهمـا: يـا ولـدي اعلمـا 

قاال: نعم، فعند ذلك تقدم إليهما الخازنـدار أن عبد مأمور وٕان أباكما أمرني بأمر فهل أنتما طائعان ألمره، ف
وكتفهما ووضعهما في صندوقين وحملهما على ظهر بغل وخـرج بهمـا مـن المدينـة ولـم يـزل سـائرًا بهمـا فـي 
البرية إلى قريب الظهر فأنزلهما في مكان أقفر موحش ونـزل عـن فرسـه وحـط الصـندوقين عـن ظهـر البغـل 

. فلما نظر إليهما بكى بكاًء شديدًا على حسنهما وجمالهما وبعد ذلـك وفتحهما وأخرج األمجد واألسعد منهما
جــرد ســيفه وقــال لهمــا: واهللا يــا ســيدي إنــه يعــز علــي أن أفعــل بكمــا فعــًال قبيحــًا ولكــن أنــا معــذور فــي هــذه 
األمور ألنني عبد مأمور وقد أمرني والدكما الملك قمر الزمـان بضـرب رقابكمـا فقـاال لـه: أيهـا األميـر افعـل 
ما أمرك به الملك فنحن صابرون على ما قدره اهللا عز وجل علينا وأنت في حل مـن دمنـا، ثـم إنهمـا تعانقـا 
وودعا بعضهما وقال األسـعد للخازنـدار: بـاهللا عليـك يـا عـم أنـك ال تجرعنـي غصـة أخـي وال تسـقني حسـرته 

لـــه األســـعد، واســـتعطف بـــل اقتلنـــي أنـــا قبلـــه ليكـــون ذلـــك أهـــون علـــي، وقـــال األمجـــد للخازنـــدار مثـــل مـــا قا
الخازندار أن يقتله قبل أخيه وقال له: إن أخي أصغر مني فال تذقني لوعته ثم بكى كل منهمـا بكـاًء شـديدًا 

  ما عليه من مزيد وبكى الخازندار لبكائهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد المئتين 
أيهـا الملـك السـعيد أن الخازنـدار بكـى لبكائهمـا، ثـم إن األخـوين تعانقـا وودعـا بعضـهما، وقـال قالت: بلغنـي 

أحدهما لآلخر إن هذا كله من كيد الخـائنتين أمـي وأمـك وهـذا مـا جـرى منـي فـي حـق أمـك وجـزاء مـا جـرى 
ثـم إن األسـعد اعتنـق منك في حق أمي، وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، إنـا هللا وٕانـا إليـه لراجعـون، 

  أخاه وصعد الزفرات وانشد هذه األبيات: 
 أنت المعد لكل مـا يتـوقـع  يا من إليه المشتكى والمـفـزع

 ولئن وددت فأي بـاب أقـرع  ما لي سوى قرعي لبابك حـيلة

 أجمـع أمنن فإن الخير عندك  يا من خزائن فضله في قول كن



  ه إلى صدره وأنشد هذين البيتين: فلما سمع األمجد بكاء أخيه بكى وضم
 ومن مواهبه تنمو من العدد  يا من أياديه عندي غير واحدة

 إال وجدتك فيها آخذا بـيدي  ما نابني من زماني قط نائبة

ثــم قــال األمجــد للخازنــدار: ســألتك بالواحــد القهــار الملــك الســتار أن تقتلنــي قبــل أخــي األســعد لعــل نــار قلبــي 
وقـد، فبكـى األسـعد وقـال: مـا يقتـل قبـل إال أنـا، فقـال األمجـد: الـرأي أن تعتنقنـي وأعتنقـك تخمد وال تـدعها تت

حتــى ينــزل الســيف علينــا فيقتلنـــا دفعــة واحــدة، فلمــا اعتنقــا االثنـــان وجهــًا لوجــه التزمــا ببعضــهما، وشـــدهما 
قتلكمـا فهـل لكمـا  الخازندار وربطهما بالحبال وهـو يبكـي، ثـم جـرد سـيفه وقـال: واهللا يـا سـيدي أنـه يعـز علـي

فقـال األمجـد: مـا لنـا حاجـة، وأمـا مـن جهـة الوصـية  ؟من حاجة فأقضيها أو وصية فأنفذها أورسـالة فأبلغهـا
فإني أوصيك أن تجعل أخي األسعد من تحت وأنا من فوق ألجل أن تقع علي الضربة أوًال فإذا فرغت مـن 

فقـل لـه: إن ولـديك يقرآنـك السـالم ويقـوالن  قتلنا ووصلت إلى الملـك وقـال لـك: ماسـمعت منهمـا قبـل موتهمـا
لــك أنــك ال تعلــم هــل همــا بريئــان أو مــذنبان وقــد قتلتهمــا ومــا تحققــت منهمــا ومــا نظــرت فــي حــالهم ثــم أنشــد 

  هذين البيتين: 
 نعوذ باهللا من كيد الشياطـين  إن النساء شياطين خلقن لـنـا

  ي الدينبين البرية في الدنيا وف  فهن أصل البليات التي ظهرت

ثـــم قـــال األمجـــد: مـــا نريـــد منـــك إال أن تبلغـــه هـــذين البيتـــين، وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم  
  المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد المئتين 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن األمجـد قـال للخازنـدار: مـا نريـد منـك أن تبلغـه إال هـذين البيتـين اللـذين 

ما وأســألك بــاهللا أن تطــول بالــك علينــا حتــى أنشــد ألخــي هــذين البيتــين األخــرين ثــم بكــى بكــاًء شــديدًا ســمعته
  وجعل يقول: 

 من الملوك لنا بـصـائر  في الـذاهـبـين األولـين

 من األكابر واألصـاغـر  كم قد مضى في ذا الطريق

ى بــل لحيتــه، وأمــا األســعد فإنــه تغرغــرت فلمــا ســمع الخازنــدار مــن األمجــد هــذا الكــالم بكــى بكــاًء شــديدًا حتــ
  عيناه بالعبرات وأنشد هذه األبيات: 

 فما البكاء على األشباح والصـور  الدهر يفجع بعد العـين بـاألثـر

 من الليالي وخانتهـا يد الـغـدر  فما الليالي أقال اهللا عـثـرتـنـا

 حـجـررعت ليأذنه بالبيت والـ  فقد أضمرت كيدها البن الزبير وما



 البشـر فدت عليًا بمن شاءت من  وليتها إذ ندت عمـرًا بـخـارجة

  ثم خضب خده بدمعه المرار وأنشد هذه األشعار: 
  على الخداع وفيها المكر والحيل  إن الليالي واأليام قد طـبـعـت

 وهول كل ظالل عندها كحـل  سراب كل نياب عندهـا شـئت

 البطـل ذنب الحسام إذ ما أحجم  ذبني إلى الدهر فليكره سجيتـه

  ثم صعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: 
  شرك الردى أو قرارة األكدار  يا طالب الدنيا الـدنـيا إنـهـا

 أبكت غدًا تبًا لـهـا مـن دار  دار متى أضحكت في يومهـا

 ال يفتدي بجالئل األخـطـار  غاراته ال تنقضي وأسـيرهـا

 متفردا متجاوز الـمـقـدار  ـداكم مزده بغروره حتـى غ

فلما فرغ األسعد من شعره اعتنق أخاه األمجد حتـى صـارا كأنهمـا شـخص واحـد وسـل الخازنـدار سـيفه وأراد 
أن يضربهما وٕاذا بفرسه جفل في البر وكان يساوي ألف دينار وعليـه سـرج عظـيم يسـاوي جملـة مـن المـال، 

  هرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.فألقى السيف من يده وذهب وراء فرسه. وأدرك ش
  

  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخازندار وقد التهـب فـؤاده ومـا زال يجـري خلفـه ليمسـكه حتـى دخـل فـي 

ار وارتفع وثار غابة فدخل وراءه في تلك الغابة فشق الجواد في وسط الغابة ودق األرض برجليه، فعال الغب
فأما الفرس فإنه شخر ونخـر وصـهل وزمجـر وكـان فـي تلـك الغابـة أسـد عظـيم الخطـر قبـيح المنظـر عيونـه 
ترمــي بالشــرر لــه وجــه عبــوس وشــكل يهــول النفــوس فالتفــت الخازنــدار فــرأى األســد قاصــدًا إليــه فلــم يجــد لــه 

ال باهللا العلي العظيم ما حصل لـي هـذا مهربًا من يديه ولم يكن معه سيف فقال في نفسه: ال حول وال قوة إ
الضيق إال بذنب األمجد واألسعد وٕان هذا السفرة مشؤومة من أوله، ثم إن األمجد واألسعد قد حمي عليهما 
الحر فعطشا عطشًا شـديدًا، حتـى نزلـت ألسـنتهما واسـتغاثا مـن العطـش فلـم يغثهمـا أحـد، فقـاال: يـا ليتنـا كنـا 

مــا نــدري أيــن جفــل الحصــان حتــى ذهــب الخازنــدار وراءه وخالنــا مكتفــين فلــو قتلنــا واســترحنا مــن هــذا ولكــن 
  جاءنا وقتلنا كان أريح لنا من مقاساة هذا العذاب.

فقــال األســعد: يــا أخــي اصــبر فســوف يأتينــا فــرج اهللا ســبحانه وتعــالى ن فــإن الحصــان مــا جفــل إال ألجــل  
يمينـًا وشـماًال فانحـل كتافـه فقـام وحـل كتـاف لطف اهللا بنا وما ضرنا غير هذا العطش ثم هز نفسـه وتحـرك 

أخيــه ثــم أخــذ ســيف الخازنــدار وقــال ألخيــه: واهللا ال تبــرح مــن هــذا حتــى نكشــف خبــره ونعــرف مــا جــرى لــه 
وشرعا يقتفيان األثر فدلهما على الغابة فقاال لبعضهما: إن الحصان والخازندار ما تجاوزا هذه الغابة. فقـال 



أدخـل الغابـة وأنظرهـا، فقـال األمجـد: مـا اخليـك تـدخل فيهـا وحـدك ومـا نـدخل األسعد ألخيه: قف هنـا حتـى 
إال جميعنا فإن سلمنا سلمنا سواء وٕان عطبنا عطبنا سـواء، فـدخل االثنـان فوجـدا األسـد قـد هـاجم الخازنـدار 
وهـو تحتـه كانـه عصـفور ولكنـه صــار يبتهـل إلـى اهللا ويشـير إلـى نحــو السـماء فلمـا رآه األمجـد أخـذ الســيف 
وهجــم علــى األســد وضــربه بالســيف بــين عينيــه فقتلــه ووقــع مطروحــًا علــى األرض فــنهض الخازنــدار وهــو 
متعجب من هذا األمر فـرأى األمجـد واألسـعد ولـدي سـيده واقفـين فترامـى علـى أقـدامهما وقـال لهمـا: واهللا يـا 

ك شــهرزاد الصـــباح ســيدي مـــا يصــلح أن أفـــرط فيكمــا بقتلكمـــا فــال كـــان مــن يقتلكمـــا فبروحــي أفـــديكما. وأدر 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخازنــدار قــال لألمجــد واألســعد: بروحــي أفــديكما ثــم نهــض مــن وقتــه 

مـن أحـدهما وساعته وأعتقهما وسألهما عن سـبب فـك وثاقهمـا وقـدومهما فـأخبراه أنهـم عطشـا وانحـل الوثـاق 
ففك اآلخر بسبب خلوص نيتهما ثم إنهمـا اقتفيـا األثـر حتـى وصـال إليـه، فلمـا سـمع كالمهمـا شـكرهما علـى 
مــا فعلهمــا وخــرج معهمــا إلــى ظــاهر الغابــة، فقــاال لــه: يــا عــم افعــل مــا امــرك بــه أبونــا. فقــال: حاشــا هللا أن 

يـابي وأمـأل قنينتـين مـن دم األسـد ثـم أروح أصيبكما بضرر ولكن اعلما أني أريد أن أنزع ثيابكمـا وألبسـكما ث
إلى الملك وأقول له: إني قتلتهما، وأما أنتما فسيحا في البالد وأرض اهللا واسعة واعلما يـا سـيدي أن فراقكمـا 
يعز علي، ثم بكى كل من الخازندار والغالمين وخلعـا ثيابهمـا وألبسـهما ثيابـه وراح إلـى الملـك ود أخـذ ذلـك 

منهما فـي بقجـة معـه ومـأل القنينتـين مـن دم األسـد وجعـل البقجتـين قدامـه علـى ظهـر وربط قماش كل واحد 
الجواد ثم ودعهما وسارمتوجهًا إلـى المدينـة.و لـم يـزل سـائرًا حتـى دخـل علـى الملـك وقبـل األرض بـين يديـه 
ل فــرآه الملــك متغيــر الوجــه وذلــك ممــا جــرى لــه مــن األســد فظــن أن ذلــك مــن قتــل أوالده ففــرح وقــال لــه: هــ

قـال: نعـم يـا موالنـا، ثـم ناولـه البقجتـين اللتـين فيهمـا الثيـاب والقنينتـين الممتلئتـين بالـدم  ؟قضيت على الشغل
قال: وجدتهما صـابرين محتسـبين لمـا نـزل بهمـا وقـد  ؟فقال له الملك: ماذا رأيت منهما وهل أوصياك بشيء

مـن قتلنـا ومـن دمائنـا ولكـن نوصـيك أن  قاال لـي: إن أبانـا معـذور فاقرئـه منـا السـالم وقـل لـه: أنـت فـي حـل
  تبلغه هذين البيتين وهما: 

 نعوذ باهللا من كيد الشياطـين  إن النساء شياطين خلقن لـنـا

  بين البرية في الدنيا وفي الدين  فهن أصل البليات التي ظهرت

ولديه يدل على أنهمـا  فلما سمع الملك من الخازندار هذا الكالم أطرق رأسه إلى األرض مليًا وعلم أن كالم
  قد قتال ظلمًا ثم تفكر في مكر النساء ودواهيهن وأخذ النقجتين وفتحهما وصار يقلب ثياب أوالده ويبكي.

  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الستين بعد المئتين 
جتـين صـار يقلـب ثيـاب أوالده وبكـى فلمـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قمر الزمان لمـا فـتح البق

فــتح ثيــاب ولــده األســعد وجــد فــي جيبــه ورقــة مكتوبــة بخــط زوجتــه بــدور ومعهــا جــدائل شــعرها ففــتح الورقــة 
وقرأها وفهم معناها فعـل أن ولـده األسـعد مظلـوم ولمـا قلـب ثيـاب األمجـد وجـد فـي جيبـه ورقـة مكتوبـة بخـط 

فتح الورقة وقرأها فعلم أنه مظلوم فدق يدًا على يد وقال: ال حـول زوجته حياة النفوس وفيها جدائل شعرها ف
وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم قــد قتلــت أوالدي ظلمــًا،ثم صــار يلطــم علــى وجهــه ويقــول: واولــداه.. واطــول 
حزناه، وأمر ببناء قبرين في بيت األحزان وكتب على القبرين اسمي ولديـه وترامـى علـى قبـر األمجـد وبكـى 

  واشتكى وانشد هذه األبيات: وأن 
 بكت عليه األنجم الزاهـرة  يا قمر قد غاب تحت الثـرى

 معاطف لألعين النـاظـرة  يا قضيًا لـم يمـس بـعـده

 علـيك ال أراك لـآلخـرة  منعت عينيي عنك من غيرتي

 وٕانني من ذاك بالعاهرة  وأغرقت بالسهد في دمها 

 ن واشتكى وأفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: ثم ترامى على قبر األسعد وبكى وأ

 لكن الـلـه أراد غـير الـردى  قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى

 ومحوت من عيني كـل سـواد  سودت ما بين الفضاء وناظـري

 إن الـفـؤاد لـه مـن األمـداد  ال ينفذ الدمع الذي أبـكـي بـه

 د واألمـجـادمتشابـه األوغـا  أعز علي بأن أراك بمـرضـع

و لما فرغ من شعره هجر األحباب والخالن وانقطع في البيت الذي سماه بيـت األحبـاب وصـار يبكـي علـى 
أوالده وقــد هجــر نســائه وأصــحابه وأصــدقائه. هــذاما كــان مــن أمــره، وأمــا مــا كــان مــن أمــر األمجــد واألســعد 

يشــربان مــن متحصــالت األمطــار مــدة فإنهمــا لــم يــزاال ســائران فــي البريــة وهمــا يــأكالن مــن نبــات األرض و 
شهر كامل حتى انتهى بهما المسير إلى جبل من الصوان األسود ال يعلم أين منتهاه والطريق افترقـت عنـد 
ذلك الجبل طريقين، طريق تشقه من وسطه وطريق ساعده إلى أعاله فسلكا الطريـق التـي فـي أعلـى الجبـل 

د حصل لهما اإلعياء مـن التعـب وليسـا معتـادين علـى المشـي واستمرا سائران خمسة أيام فلم يرله منتهى وق
في جبل وال في غيره ولما يئسا من الوصول إلى منتهاه رجعا وسلكا الطريـق التـي فـي وسـط الجبـل. وأدرك 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الحادية والستين بعد المئتين 
األمجــد واألســعد ولــدي قمــر الزمــان لــم عــادا مــن الطريــق الصــاعدة فــي  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن

الجبل إلى الطريق المسلوكة في وسطه مشيا طول النهار إلى الليل وقد تعـب األسـعد مـن كثـرة السـير فقـال 
له ألخيه: يا أخي أنا ما بقيت أقدر على المشي فإني ضعفت جدًا، فقل له األمجد: يا أخي شد حيلـك لعـل 

رج عنا، ثم إنهما مشيا ساعة من الليل وقد تعب األسعد تعبًا شديدًا ما عليـه مـن مزيـد وقـال: يـا أخـي اهللا يف
إني تعبت وكليت من المشي، ثم وقع في األرض وبكى فخمله أخوه األمجد ومشى به وصار ساعة يمشـي 

ينــًا نابعــة يجــري وســاعة يســتريح إلــى أن الح الفجــر حتــى اســتراح أخــوه فطلــع هــو وٕايــاه فــوق الجبــل فوجــد ع
منها المـاء وعنـدها شـجرة رمـان ومحـراب فمـا قصـدا أنهمـا يريـان ذلـك، ثـم جلسـا عنـد تلـك العـين وشـربا مـن 
مائها وأكال من رمان تلك الشجرة وناما في ذلك الموضع حتى طلعت الشمس ثم جلسـا واغتسـال مـن العـين 

يسيرا فما قدر األسعد على السير وقـد ورمـت وأكال من الرمان الذي في الشجرة وناما إلى العصر وأرادا أن 
رجاله فأقاما هناك ثالثة أيام حتى استراحا، ثم سـارا فـي الجبـل مـدة أيـام وهمـا سـائران فـوق الجبـل وقـد تعبـا 

  من العطش إلى أن الحت لهما مدينة من بعيد ففرحا وسارا حتى وصال إليها.
: يـا أخـي اجلـس هنـا وأنـا أسـير إلـى هـذه المدينـة وأنظـر فلما قربا منها شكرا اهللا تعالى وقال األمجـد لألسـعد

مــا شــأنها وأســأل عــن أحوالهــا ألجــل أن نعــرف أيــن نحــن مــن أرض اهللا الواســعة ونعــرف الــذي قطعنــاه مــن 
الــبالد فــي عــرض هــذا الجبــل ولــو أننــا مشــينا فــي وســطه مــا كنــا نصــل إلــى هــذه المدينــة فــي ســنة كاملــة، 

ه األسـعد: واهللا يـا أخـي مـا يـذهب إلـى المدينـة غيـري وأنـا فـداؤك، فإنـك إن فالحمد هللا على السالمة، فقال لـ
تركتني ونزلت وغبت عني تستغرقني األفكار من أجلك وليس لـي قـدرة علـى بعـدك عنـي، فقـال لـه األمجـد: 
توجه وال تبطئ، فنزل السعد من الجبل وأخذ معـه دنـانير وخلـى أخـاه ينتظـره وسـار ماشـيًا إلـى أسـفل الجبـل 

دخل المدينة وشق في أزقتها فلقيه رجل كبير طـاعن فـي السـن وقـد نزلـت لحيتـه علـى صـدره وافترقـت  حتى
فــرقتين وبيــده عكــاز وعليــه ثيــاب فــاخرة وعلــى رأســه عمامــة كبيــرة حمــراء، فلمــا رآه األســعد تعجــب مــن لبســه 

كالمـه تبسـم فـي وجهـه فلما سمع الشيخ  ؟وهيئته وتقدم إليه وسلم عليه وقال له: أين طريق السوق يا سيدي
فقال له األسعد: نعم أنا غريب يا عم. وأدرك شهرزاد الصباح فسـكتت عـن  ؟وقال له: يا ولدي كأنك غريب

  الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثالثة والستين بعد المئتين 
ــا ولــدي كأ  نــك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــيخ الــذي لقــي األســعد تبســم فــي وجهــه وقــال لــه: ي

فقال له األسعد: نعم غريب، فقال له الشيخ: قـد آنسـت ديارنـا وأوحشـت ديـار أهلـك فمـا الـذي تريـده  ؟غريب
فقال األسعد: يا عم إن لي أخًا تركته في الجبل ونحن مسافران من بـالد بعيـدة ولنـا فـي السـفر  ؟من السوق

عامـًا وأعـود بـه إلـى أخـي ألجـل أن مدة ثالثة شهور وقد أشرفنا على هذه المدينة فجئت إلى هنـا ألشـتري ط



نقتات به، فقال الشيخ له: يا ولدي أبشر بكل خير واعلم أنني عملت وليمة وعنـدي ضـيوف كثيـرة وجمعـت 
فيها من أطيب الطعام وأحسنه ما تشتهيه النفوس فهل لـك أن تسـير معـي إلـى مكـاني فأعطيـك مـا تريـد وال 

لحمــد هللا يــا ولــدي حيــث وقعــت بــك ولــم يقــع بــك أحــد غيــري. آخــذ منــك ثمنــًا وأخبــرك بــأحوال هــذه المدينــة وا
فقال األسعد افعل ما أنت آملهو عجل فإن أخي ينتظرني وخاطره عندي، فأخذ الشيخ بيد األسعد ورجـع بـه 
إلى زقاق ضيق وصار يبتسم في وجهه ويقول له: سبحان من نجاك من أهل هذه المدينـة، ولـم يـزل ماشـيًا 

وفيها قاعة جالسًا فيها أربعون شيخًا طاعنون في السن وهم مصطفون حلقة وفـي  به حتى دخل دارًا واسعة
وسطهم نار موقدة والمشايخ جالسون حولها يعبدونها ويسجدون لها، فلما رأى ذلك األسعد اقشـعر بدنـه ولـم 

ائًال يــا يعلــم مــا خبــرهم، ثــم إن الشــيخ قــال لهــؤالء الجماعــة: يــا مشــايخ النــار مــا أبركــه مــن نهــار، ثــم نــادى قــ
غضــبان، فخــرج عبــد أســود بوجــه أعــبس وأنــف أفطــس وقامــة مائلــة وصــورة هائلــة ثــم أشــار إلــى العبــد فشــد 
وثــاق األســعد. وبعــد ذلــك قــال للعبــد: انــزل بــه إلــى القاعــة التــي تحــت األرض واتركــه هنــاك وقــل للجاريــة 

لمه إلــى الجاريــة فصــارت تتــولى الفالنيــة تتــولى عذابــه بالليــل والنهــار، فأخــذه العبــد وأنزلــه تلــك القاعــة وســ
عذابه وتعطيه رغيفًا واحدًا في أول النهار ورغيفًا واحدًا في أول الليل وكوز مـاء مـالح فـي الغـداة ومثلـه فـي 
العشاء ثم إن المشايخ قالوا لبعضهم: لما يأتي أوان عيد النار نذبحه علـى الجبـل ونتقـرب بـه إلـى النـار، ثـم 

ضـربًا وجيعـًا حتـى سـالت الـدماء مـن أعضـائه وغشـي عليـه، ثـم حطـت عنـد  إن الجارية نزلت إليه وضـربته
رأســه رغيفــًا وكــوز مــاء مــالح وراحــت وخلتــه فاســتفاق فــي نصــف الليــل فوجــد نفســه مقيــدًا وقــد آلمــه الضــرب 
فبكــى بكــاًء شــديدًا وتــذكر مــا كــان فيــه مــن العــز والســعادة والملــك والســيادة. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت 

  م المباح.عن الكال
 

  وفي الليلة الثالثة والستين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن األســعد لمــا رأى نفســه مقيــدًا وقــد آلمــه الضــرب تــذكر مــا كــان فيــه مــن 

  العز والسعادة والملك والسيادة فبكى وصعد الزفرات وانشد هذه األبيات: 
 الديار كما كـنـاتحسبونا في   قفوا برسم الدار واستخبروا عنها

 وهنا تشتفي أكبادحسادنا مـنـا  لقد فرق الدهر المشتت شملنـا

 وقد ملئت منها جوانحي طعنـا  تولت عذابي بالـسـياط لـئيمة

 عـنـا ويدفعوا بالتنكيل أعداءنا  عسى ولعل اهللا يجمع شملـنـا

قليًال ليسد رمقـه وشـرب قلـيًال مـن المـاء فلما فرغ األسعد من شعره مد يده فوجد رغيفًا وكوز ماء مالح فأكل 
ولم يزل ساهرًا إلى الصباح من كثرة البق والقمل فلما أصبح الصباح جاءت إليه الجارية ونزعت عنه ثيابـه 
وكانت قد غمرت بالدم والتصقت بجلده وهو مقيد في الحديد بعيدًا عن األحباب فتذكرأخاه والعز الـذي كـان 

  فسكتت عن الكالم المباح.فيه. وأدرك شهرزاد الصباح 



  وفي الليلة الرابعة والستين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن األســعد تــذكرأخاه والعــز الــذي كــان فيــه وأن واشــتكى وســكب العبــرات 

  وأنشد هذه األبيات: 
 ولكم بأحبابي تروح وتعـتـدي  يا دهر كم تجـور وتـعـتـدي

 وترق يا من قلبه كالجـلـمـد  يما آن أن ترثي لطول تشتـتـ

  كل العداة بما صنعت من الردي  وأسأت أحبابي بما أشمـت بـي

 من غربتي وصبابتي وتوحـدي  وقد اشتفى قلب العدو بمـا رأى

 وفراق أحبابي وطرف أرمدي  لم يكفه ما حل بي مـن كـربة

 فيه أنيس غير عضـي بـالـيد  حتى بليت بضيق سجن ليس لي

 وغليل شوق ناره لم تـخـمـد  ع تهمي كفيض سحـائبومدام

 وتحسر وتنفس وتـنـهـد  وكآبة وصبـابة وتـذكـر 

  ووقعت في وجد مقيم مقعد  شوق أكابده وحزن متلـف

فلما فرغ من شعره ونثره حن وبكى وأن واشتكى وتذكر ما كان فيه من ومـا حصـل لـه مـن فـراق أخيـه. هـذا 
كان من أمر أخيه األمجـد فإنـه مكـث ينتظـر األسـعد إلـى نصـف النهـار فلـم يعـد  ما كان من أمره، وأمام ما

  إليه فخفق فؤاده واشتد به ألم الفراق وأفاض دمعه المهراق.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والستين بعد المئتين 
كـث ينتظـر األسـعد إلـى نصـف النهـار فلـم يعـد إليـه فخفـق قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن األمجـد لمـا م

فـؤاده واشــتد بـه ألــم الفـراق وأفــاض دمعـه المهــراق وصــاح واحسـرتاه مــا كـان اخــوفني مـن الفــراق ثـم نــزل مــن 
فوق الجبل ودمعه سايل على خديه ودخل المدينة ولم يزل ماشيًا فيها حتى وصل إلى السوق وسـأل النـاس 

أهلهــا فقــالوا لــه: هــذه تســمى مــدين المجــوس وأهلهــا يعبــدون النــار دون الملــك  عــن اســم هــذه المدينــة وعــن
الجبــار، ثــم ســأل عــن مدينــة فقــالوا لــه: إن المســافة التــي بيننــا وبينهــا مــن الــب ســنة ومــن البحــر ســتة أشــهر 
ب وملكها يقال له أرمانوس وقد صاهر اليوم ملكًا وجعله مكانه وذلك الملك يقال له قمر الزمان وهـو صـاح

  عدل وٕاحسان وجود وأمان.
فلما سمع الملك األمجد ذكر أبيه حـن وبكـى وأن واشـتكى وصـار ال يعلـم أيـن يتوجـه وقـد اشـترى معـه شـيئًا 
لألكل وذهب إلى موضع يتوارى فيه ثم قعـد وأراد أن يأكـل فتـذكر أخيـه فبكـى ولـم يأكـل إال قـدر سـد الرمـق 

جًال مسلمًا خياطًا في دكـان فجلـس عنـده وحكـى لـه قصـته ثم قام ومشى في المدينة ليعلم خبر أخيه فوجد ر 



فقال الخياط: إن كان وقع في يد أحد المجوس فما بقيت تراه إال بعسر ولعل اهللا يجمع بينك وبينه ثـم قـال: 
قال: نعم. ففرح الخيـاط بـذلك وأقـام عنـده أيامـًا وهـو يسـليه ويصـبره ويعلمـه  ؟هل لك يا أخي أن تنزل عندي

صار ماهرًا ثم خرج يومًا إلى شاطئ البحر وغسل أثوابه ودخل الحمام ولـبس ثيابـًا نظيفـة ثـم الخياطة حتى 
خرج من الحمام يتفرج فـي المدينـة فصـادف فـي طريقـه امـرأة ذات حسـن وجمـال وقـد واعتـدال لـيس لهـا فـي 

وقـد لعبـت بـه الحسن مثال فلما رأته رفعت القناع عن وجهها وغمزته بحواجبها وعيونهـا وغازلتـه باللحظـات 
  أيادي الصبابات فأشار لها وأنشد هذه األبيات: 
 فمن المحدث نفسه أن يجـتـنـي  ورد الخدود ودونه شوك الـقـنـا

 شنوا الحروب ألن مددنا األعـينـا  ال تمدد األيدي إلـيه فـطـالـمـا

 ولو أنها عدلت لكانـت أفـتـنـا  قل للتي ظلمت وكـانـت فـتـنة

 وأرى السفور لمثل حسنك أصونـا  لـتـبـرقـع ضـلةليزاد وجهك با

 وٕان اكتست برقيق غيم أمـكـنـا  كالشمس يمتنع اجتالءك وجهـهـا

 فسلوا حماة الحي عـم تـصـدنـا  غدت النحيلة في حمى من نحلـهـا

 تلك الضغائن وليخـلـوا بـينـنـا  إن كان قتلي قصدهم فلـيرفـعـوا

  من طرف ذات الخال إذا برزت لنا  رزواما هم بأعظم فتـكة لـو بـا

  فلما سمعت من األمجد هذا الشعر تنهدت بصاعد الزفرات وأشارت وأشارت إليه وأنشدت هذه األبيات: 
 جسد بالوصال إذا كان الوفاء أنـا  أنت الذي سلك اإلعراض لست أنـا

 وجاعل الليل من أصداغه سكـنـا  يا فالق الصبح مـن الالء غـرتـه

 فتنتني وقديمًا هجت لـي فـتـنـا  ورة الوثن استعبدتنـي وبـهـابص

 فالنار حق على من يعبد الوثـنـا  ال غرو إن أحرقت نار الهوى كبدي

 الثمـنـا إن كان ال بد من بيع فخذ  تبيع مثلي مـجـانـًا بـال ثـمـن

فأطرقــت رأســها حيــاء إلــى  ؟كفلمــا ســمع األمجــد منهــا هــذا الكــالم قــال لهــا: أتجيئــين عنــدي أو أجــيء عنــد
األرض وتلت قوله تعالى:الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم علـى بعـض ففهـم األمجـد إشـارتها. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة والستين بعد المئتين 
ة وعــرف أنهــا تريــد الــذهاب معــه حيــث يــذهب قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن األمجــد فهــم إشــارة المــرأ 

فــالتزم لهــا بالمكــان وقــد اســتحى أن يــروح عنــد الخيــاط الــذي هــو عنــده فمشــى قــدامها ومشــت خلفــه ولــم يــزل 
 ؟ماشيًا بها من زقاق إلى زقاق ومن موضع إلى موضع حتى تعبت الصـبية فقالـت لـه: يـا سـيدي أيـن دارك



سير ثم انعطف بها في زقاق ملـيح ولـم يـزل ماشـيًا فيـه وهـي خلفـه فقال لها: قدام وما بقي عليها إال شيء ي
حتى وصال إلى آخره فوجـده غيـر نفـاذ فقـال: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، ثـم التفـت بعينـه فـرأى 
فــي صــدر الزقــاق بابــًا كبيــرًا بمصــطبتين ولكنــه مغلــق فجلــس األمجــد علــى مصــطبة وجلســت المــرأة علــى 

فـأطرق برأســه إلـى األرض مليـًا ثـم رفــع رأسـه وقـال لهــا:  ؟لــه: يـا سـيدي مـا الــذي تنتظـره مصـطبة، ثـم قالـت
أنتظر مملوكي فإن المفتاح معه وكنت قد قلت له: هيء لنا المأكول والمشروب وصحبة المدام حتى أخـرج 

المكــان مــن الحمــام ثــم قــال فــي نفســه: ربمــا يطــول عليهــا المطــال فتــروح إلــى حــال ســبيلها وتخلينــي فــي هــذا 
فلما طال عليها الوقت قالت له: يـا سـيدي إن المملـوك قـد أبطـأ علينـا ونحـن قاعـدون فـي الزقـاق، ثـم قامـت 
الصبية إلى الضبة بحجر فقال لها األمجد: ال تعجلي واصبري حتـى يجـيء المملـوك، فلـم تسـمع كالمـه ثـم 

 ؟طــر لــك حتــى فعلــت هــذاضــربت الضــبة بــالحجر فقســمتها نصــفين فــانفتح البــاب فقــال لهــا: وأي شــيء خ
فقــال: نعــم، ولكــن ال يحتــاج إلــى كســر الضــبة، ثــم إن  ؟فقالــت لــه: يــا ســيدي أي شــيء جــرى أمــا هــو بيتــك

الصبية دخلت البيت فصار األمجد متحيرًا في نفسه خوفًا من أصحاب المنزل ولم يدر مـاذا يصـنع، فقالـت 
ال لهـا: سـمعًا وطاعـة ولكـن قـد أبطـأ علـي فقـ ؟الصبية: لم ال تتدخل يا سـيدي يـا نـور عينـي وحشاشـة قلبـي

المملوك وما أدري هل فعل شيئًا مما امرته به أم ال، ثم إنه دخـل معهـا وهـو غايـة مـا يكـون مـن الهـم خوفـًا 
ثـم شـهقت شـهقة وأعطـت األمجـد قبلـة مقـل كسـر  ؟من أصحاب المنزل، فقالـت: يـا سـيدي مالـك واقفـًا هكـذا

غيري فإني أشـد ظهـري وأخـدمها فضـحك األمجـد عـن قلـب مملـوء  الجوز وقالت: يل سيدي إن كنت مواعد
  بالغيظ ثم طلع وجلس وهو ينفخ وقال في نفسه: يا قبلة الشوم إذا جاء صاحب المنزل.

فبينما هو كذل إذا بصاحب الدار قد جاء وكان مملوكًا من أكـابر المدينـة ألنـه كـان أميـر يـاخو عنـد الملـك 
ينشرح به صدره ويختلي فيها بمن يريد وكان في ذلك اليوم قد أرسل إلى وقد جعل تلك القاعة معدة لحظه ل

معشــوق يجــيء لــه ويجهــز لــه ذلــك المكــان وكــان اســم ذلــك المملــوك بهــادر وكــان ســخي اليــد صــاحب جــود 
  وٕاحسان وصدقات وامتنان فلما وصل إلى قريب القاعة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ابعة والستين بعد المئتين وفي الليلة الس
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن بهـادر صـاحب القاعـة لمـا وصـل إلـى قريـب القاعـة وجـد البـاب مفتوحـًا  

فــدخل قلــيًال قلــيًال، وطــل برأســه فنظــر األمجــد والصــبية وقــدامهما طبــق فاكهــة وآلــة المــدام وفــي ذلــك الوقــت 
فلما صارت عينه في عين صاحب الدار اصـفر لونـه وارتعـدت  كان األمجد ماسكًا قدحًا وعينيه إلى الباب،

فرائصــه فلمــا رآه بهــادر وقــد اصــفر لونــه وتغيــر حالــه غمــزه بإصــبعه علــى فمــه يعنــي أســكت وتعــال عنــدي، 
فحـرك رأسـه وأشـار لهـا أنـه يريـد المـاء، ثـم  ؟فحط األمجد الكأس من يده وقـام إليـه فقالـت الصـبية: إلـى أيـن

يــًا، فلمــا رأى بهــادر علــم أنــه صــاحب الــدار فأســرع إليــه وقبــل يديــه ثــم قــال لــه: بــاهللا خــرج إلــى الــدهليز خاف
عليك يا سيدي قبل أن تؤذيني اسمع مني مقالي، ثم حدثه بحديثه من أوله إلى آخره وأخبـره بسـبب خروجـه 
 مــن أرضــه ومملكتــه وأنــه مــا دخــل القاعــة باختيــاره ولكــن الصــبية هــي التــي كســرت الضــبة وفتحــت البــاب



وفعلت هذه الفعال، فلما سمع بهادر كالم األمجد وعرف أنه ابن ملك حـن عليـه ورحمـه، ثـم قـال: اسـمع يـا 
أمجد كالمي وأطعني وأنا أتكفل لك باألمان مما تخاف وٕان خالفتني قتلتك. فقال األمجـد: آمرنـي بمـا شـئت 

القاعــة واجلــس فــي المكــان الــذي فأنــا ال أخالفــك أبــدًا ألننــي عتيــق مرؤتــك، فقــال لــه بهــادر: ادخــل إلــى هــذه 
كنت فيه واطمـئن وهاأنـا داخـل عليـك واسـمي بهـادر فـإذا دخلـت إليـك فاشـتمني وانهرنـي وقـل لـي: مـا سـبب 
تأخرك إلى هذا الوقت وال تقبل لي عذرًا بل قـم اضـربني. وٕان شـفقت علـي أعـدمتك حياتـك، فادخـل وانبسـط 

وبت كما تحب في هذه الليلة وفي غد توجـه إلـى حـال ومهما طلبته مني تجده حاضرًا بين يديك في الوقت 
ســبيلك إكرامــًا لغربتــك فــإني أحــب الغريــب وواجــب علــي إكرامــه، فقبــل األمجــد يــده ودخــل وقــد اكتســى وجهــه 
حمرة وبياضًا فأول ما دخل قال للصـبية: يـا سـيدتي آنسـت موضـعك وهـذه ليلـة مباركـة، فقالـت لـه الصـبية: 

األنــس، فقــال األمجــد: واهللا يــا ســيدتي إنــي كنــت أعتقــد أن مملــوكي  إن هــذا عجيــب منــك حيــث بســطت لــي
بهادر أخذ لي عقود جواهر كل عقد يساوي عشرة آلف دينار، ثم خرجت اآلن وأنـا متفكـر فـي ذلـك ففتشـت 
عليهـــا فوجـــدتها فـــي موضـــعها، وألم أدر مـــا ســـبب تـــأخر المملـــوك إلـــى هـــذا الوقـــت والبـــد لـــي مـــن عقوبتـــه، 

الم األمجد ولعبا وشربا وانشرحا ولم يزاال في حظ إلى قريب المغرب، ثم دخل عليهمـا فاستراحت الصبية بك
بهادر وقد غير لبسه وشد وسطه وجعل في رجليه زرنوبًا على عادة المماليك، ثم سلم وقبل األرض وكتـف 
 يديــه وأطـــرق برأســه إلـــى األرض، كــالمعترف بذنبـــه فنظــر إليـــه األمجــد بعـــين الغضــب وقـــال لــه: مـــا ســـبب

فقال له: يا سيدي إني اشتغلت بغسل أثوابي وما علمـت أنـك ههنـا فـإن ميعـادي  ؟تأخرك يا أنحس المماليك
وميعـادك العشــاء ال بالنهــار، فصــرخ األمجــد وقــال لــه: تكـذب يــا أخــس المماليــك واهللا ال بــد مــن ضــربك، ثــم 

ت العصـا مـن يـده قام األمجد وسطح بهادر علـى األرض وأخـذ عصـا وضـربه برفـق فقامـت الصـبية وخلصـ
ونزلت بها على بهادر بضرب وجيع حتى جرت دموعه واستغاث وصـار يكـز علـى أسـنانه واألمجـد يصـيح 
على الصبية: ال تفعلي هكذا، وهـي تقـول لـه: دعنـي أشـفي غيظـي، ثـم إن األمجـد خطـف العصـا مـن يـدها 

وأوقـــد القناديـــل  ودفعهـــا فقـــام بهـــادر ومســـح دموعـــه عـــن وجهـــه ووقـــف فـــي خدمتـــه ســـاعة ثـــم مســـح القاعـــة
وصارت الصبية كلما دخل بهادر وخرج تشـتمه وتلعنـه واألمجـد يغضـب عليهـا ويقـول لهـا: بحـق اهللا تعـالى 
أن تتركي مملوكي فإنه غير معهود بهذا وما زاال يـأكالن ويشـربان، وبهـادر فـي خـدمتهما إلـى نصـف الليـل 

  حتى تعب من الخدمة والضرب فنام في وسط القاعة وشخر ونخر.
فسكرت الصبية وقالـت لألمجـد: قـم خـذ هـذا السـيف المعلـق واضـرب رقبـة هـذا المملـوك وٕان لـم تفعـل ذلـك  

قالـت: ال يكمـل الحـظ  ؟عملت أنا على هالك روحك، فقـال األمجـد: وأي شـيء خطـر لـك أن أقتـل مملـوكي
لـت: ال بـد هـذا وأخـذت إال بقتله وٕان لم تقم قمت أنا وقتلته، فقـال األمجـد: بحـق اهللا عليـك أن ال تفعلـي، فقا

السيف وجردته وهمـت بقتلـه فقـال األمجـد فـي نفسـه: هـذا رجـل عمـل معنـا خيـرًا وسـترنا وأحسـن إلينـا وجعـل 
نفسه مملوكًا فأنا أحق بقتله منك ثم أخذ السيف من يدها ورفع يده وضرب الصبية في عنقها فأطاح رأسـها 

فـتح عينيـه فوجـد األمجـد واقفـًا والسـيف فـي يـده عن جثتها فوقع رأسها على صاحب الدار فاستيقظ وجلـس و 
مخضــبًا بالــدم، ثــم نظــر إلــى الصــبية فوجــدها مقتولــة فاســتخبره عــن أمرهــا فاعــاد عليــه حــديثها وقــال لــه إنهــا 



أبت إال أن تقتلك وهذا جزاؤها، فقام بهـادر وقبـل رأس األمجـد أطـاحو قـال لـه: يـا سـيدي ليتـك عفـوت عنهـا 
اجها في هذا الوقت قبل الصباح ثم إن بهادر شد وسطه وأخـذ الصـبية ولفهـا فـي وما بقي في األمر إال إخر 

عباءة ووضعها في فرد وحملها، وقال لألمجد: أنت غريب وال تعرف أحد فاجلس فـي مكانـك وانتظـر طلـوع 
الشمي فإن عدت إليـك ال بـد أن أفعـل معـك خيـرًا كثيـرًا وأجتهـد فـي كشـف خبـر أخيـك وٕان طلعـت الشـمس، 

  إليك فاعلم أنه قد قضي علي والسالم عليك، وهذه الدار لك بما فيها من األموال والقماش. ولم أعد
ثم إنه حمل الفرد وخرج من القاعة وشق بها األسواق وقصد بها طريق البحر المالح ليرميها فيه فلما صار 

فتحوا الفرد فوجدوا فيـه قتيلـة قريبًا من البحر التفت فرأى الوالي والمقدمين قد أحاطوا به ولما عرفوه تعجبوا و 
فقبضـوا علــى عليـه وبيتــوه فــي الحديـد إلــى الصـباح ثــم طلعــوا بـه هــو والفـرد إلــى الملــك وأعلمـوه بــالخبر فلمــا 
رأى الملــك غضــب غضــبًا شــديدًا وقــال لــه: ويلــك إنــك تفعــل هكــذا دائمــًا فتقتــل القتلــى وتــرميهم فــي البحــر 

أطرق بهــادر برأســه. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن فــ ؟وتأخــذ جميــع مــالهم وكــم فعلــت ذلــك مــن قتــل
  الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والستين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن بهادر أطرق برأسه إلى األرض قدام الملك فصرخ الملك وقال لـه: ويلـك 

 قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، فغضـب الملـك فقـال لـه: يـا سـيدي أنـا قتلتهـا وال حـول وال ؟من قتل هذه الصبية
وأمر بشنقه فنزل به السياف حين أمره الملك وأمر الوالي المنـادي أن ينـادي فـي أزقـة المدينـة بالفرجـة علـى 

  بهادر أمير ياخور الملك ودار به في األزقة واألسواق، هذا ما كان من أمر بهادر.
ليه النهار وارتفعت الشمس ولم يعد إليه بهـادر قـال: ال حـول و أما ما كان من أمر األمجد فإنه لما طلع ع
فبينمـا هـو يتفكـر إذا بالمنـادي ينـادي بالفرجـة علـى بهـادر  ؟وال قوة إال باهللا العلي العظيم أي شيء جـرى لـه

فإنهم يشـنقونه فـي وسـط النهـار فلمـا سـمع األمجـد ذلـك بكـى وقـال: إنـا هللا وٕانـا إليـه راجعـون، قـد أراد هـالك 
مـن أجلـي وانـا الـذي قتلتهــا واهللا ال كـان هـذا أبـدًا، ثـم خـرج مــن القاعـة وقفلهـا وشـق فـي وسـط المدينــة  نفسـه

حتى أتى إلى بهادر، ووقف قدام الـوالي وقـال لـه: يـا سـيدي ال تقتـل بهـادر فإنـه بـريء واهللا مـا قتلهـا إال أنـا 
بمـا سـمعه مـن األمجـد فنظـر الملـك  فلما سمع الوالي كالمه أخذه هو وبهادر وطلع بهما إلى الملـك وأعلمـه

قال: نعم، فقال له الملك: احك لي ما سـبب قتلـك إياهـا وأصـدقني  ؟إلى األمجد وقال له: أنت قتلت الصبية
ن قال له: أيها الملك أنه جرى لي حديث عجيب وأمر غريب لو كتب باإلبر على آماق البصر لكان عبرة 

ا جـرى لـه وألخيـه مـن المبتـدأ إلـى المنتهـى فتعجـب الملـك مـن لمن اعتبر، ثـم حكـى للملـك حديثـه وأخبـره بمـ
فقـال لـه:  ؟ذلك غاية العجب، وقال: إني قد علمت أنك معذور ولكن يا فتـى هـل لـك أن تكـون عنـدي وزيـراً 

سمعًا وطاعة، وخلع عليه الملك وعلـى بهـادر خلعـًا سـنية وأعطـاه دارًا حسـنة وحشـمًا وأنعـم عليـه بجميـع مـا 
ب لــه الرواتــب والجرايــات وأمــره أن يبحــث عــن أخيــه األســعد فجلــس األمجــد فــي رتبــة الــوزارة يحتــاج إليــه ورتــ



وحكم وعدل وعزل وأخذ وأعطى وأرسل المنادي في أزقة المدينـة ينـادي علـى أخيـه األسـعد فمكـث مـدة أيـام 
  مجد.ينادي في الشوارع واألسواق فلم يسمع له بخبر ولم يقع له على أثر. هذا ما كان من أمر األ

و أما ما كان من أمر األسعد فإن المجوس ما زالوا يعاقبونه بالليل والنهار وفي العشي واألبكـار مـدة سـنة  
  كاملة حتى قرب عيد المجوس وهيأ له مركبًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والستين بعد المئتين 
عيد أن بهـرام المجوسـي جهـز مركبـًا للسـفر، ثـم حـط األسـعد فـي صـندوق وأقفلـه قالت: بلغني أيها الملك الس

عليه ونقلـه إلـى المركـب وسـافروا ولـم يزالـوا مسـافرين أيامـًا وليـالي وكـل يـومين يخـرج األسـعد ويطعمـه قلـيًال 
تـى تـاه من الزاد ويسـقيه قلـيًال مـن المـاء إلـى أن قربـوا مـن جبـل النـار فخـرج علـيهم ريـح وهـاج بهـم البحـر ح

المركــب عــن الطريــق وســلكوا طريقــًا غيــر طــريقهم ووصــلوا إلــى مدينــة مبنيــة علــى شــاطئ البحــر ولهــا قلعــة 
بشبابيك تطل على البحر والحاكمـة علـى تلـك المدينـة امـرأة يقـال لهـا الملكـة مرجانـة فقـال الـريس لبهـرام: يـا 

الراحـة وبعـد ذلـك يفعـل اهللا مـا يشـلء. سيدي إننا تهنا عن الطريق وال بـد لنـا مـن دخـول هـذه المدينـة ألجـل 
 ؟فقـال لــه بهــرام: مــا رأيــت والــذي تــراه افعلــه فقــال لــه الــريس: إذا أرســلت لنــا الملكــة تســألنا مــاذا يكــون جوابنــا

فقال له بهرام: أنا عندي هذا المسلم الذي معنا فنلبسه لبس المماليك ونخرجه معنا إذا رأته الملكة تظـن أنـه 
ي جــالب مماليــك، أبيــع وأشــتري فــيهم وقــد كــان عنــدي مماليــك كثيــرة فبعــتهم ولــم يبــق مملــوك، فــأقول لهــا إنــ

غيـــر هـــذا المملـــوك فقـــال لـــه الـــريس ك هـــذا كـــالم ملـــيح، ثـــم إنهـــم وصـــلوا إلـــى المدينـــة وأرخـــوا القلـــوع ودقـــوا 
لــى المراســي، وٕاذا بالملكــة وٕاذا بالملكــة مرجانــة نزلــت إلــيهم ومعهــا عســكرها ووقفــت علــى المركــب ونــادت ع

فقـال لهـا: يـا  ؟الريس فطلع عندها وقبل األرض بين يديها. فقالت له: أي شيء في مركبـك هـذه ومـن معـك
ملكة الزمان معي رجل تاجر يبيع المماليك فقالت: علي به، وٕاذا ببهرام طلـع ومعـه األسـعد مـاش وراءه فـي 

فقـال لهـا: أنـا تـاجر رقيـق  ؟كصفة مملوك فلما وصل إليهم بهرام قبل األرض بـين يـديها فقالـت لـه: مـا شـأن
قال: نعم فناولته دواة وقلمـًا وقرطاسـًا وقالـت لـه: ؟فنظرت إلى األسعد فحن قلبها عليه فقالت: أتعرف الكتابة

  اكتب شيئًا حتى أراه فكتب هذي البيتين: 
  عليه في مكل حال إيها الرائي  ما حيلة العبد واألقدار جـارية

 بـالـمـاء إياك إياك أن تبتل  ـهألقاه في اليم مكتوفًا وقال ل

فلما رأت الورقة رحمته ثم قالت لبهرام: بعني هذا المملـوك فقـال لهـا: يـا سـيدتي ال يمكننـي بيعـه ألنـي بعـت 
جميع مماليكي ولم يبق عندي غير هذا، فقالت الملكة مرجانة: ال بد من أخذه منك إما ببيع أو بهبة، فقال 

على األسعد وأخذت وطلعت به القلعة وأرسلت تقول له: إن لم تقلع في هذه  لها: ال أبيعه وال أهبه فقبضت
الليلة عن بلدنا أخذت جميع مالك، وكسرت مركبك فلما وصـلت إليـه الرسـالة اغـتم غمـًا شـديدًا، وقـال: هـذه 

بـتكم سفرة غير محمودة ثم قام وتجهز وأخذ جميع ما يريده وانتظر الليل ليسافر فيـه وقـال للبحريـة: خـذوا أه
  وامألوا قربكم من الماء واقلعوا بنا في آخر الليل، فصار البحرية يقضون أشغالهم. هذا ما كان من أمرهم.



و امــا مــا كــان مــن أمــر الملكــة مرجانــة فإنهــا أخــذت األســعد ودخلــت القلعــة وفتحــت الشــبابك المطلــة علــى 
ثـم أمـرتهن أن يقـدمن المـدام. وأدرك البحر وأمرت الجـواري أن يقـدمن لهـم الطعـام فقـدمن لهـم الطعـام فـأكال 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السبعين بعد المئتين 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الملكـــة مرجانـــة أمـــرت الجـــواري أن يقـــدمن المـــدام فقدمنـــه فشـــربت مـــع 

تمــأل القــدح وتســقيه حتــى غــاب عقلــه األســعد وألقــى اهللا ســبحانه وتعــالى محبــة األســعد فــي قلبهخــا وصــارت 
فقام يريـد قضـاء حاجـة ونـزل مـن القاعـة فـرأى بابـًا مفتوحـًا فـدخل فيـه وتمشـى فـانتهى بـه السـير إلـى بسـتان 
عظــيم فيــه جميــع الفواكــه واألزهــار فجلــس تحــت شــجرة وقضــى حاجتــه وقــام إلــى الفســقية التــي فــي البســتان 

  اء فنام ودخل عليه الليل. هذا ما كان من أمره.فاستلقى على قفاه ولباسه محلول، فضربه الهو 
وأمــا مــا كــان مــن أمــر بهــرام فإنــه لمــا دخــل عليــه الليــل صــاح علــى بحريــة المركــب وقــال لــه: خلــوا قلــوعكم  

وسافروا بنا فقـالوا سـمعًا وطاعـة، ولكـن اصـبر علينـا حتـى نمألقربنـا ونحـل، ثـم طلـع البحريـة بـالقرب وداروا 
غيــر حيطــان البســتان فتعلقــوا بهــا ونزلــوا البســتان وتتبعــوا أثــر األقــدام الموصــلة إلــى حــول القلعــة، فلــم يجــدوا 

الفسقية فلما وصلوا وجدوا األسـعد مسـتلقيًا علـى قفـاه فعرفـوه، وفرحـوا بـه وحملـوه بعـد أن مـألوا قـربهم ونطـوا 
األكبـاد فقـد طبـل  من الحائط وأتوا به مسرعين إلى بهرام المجوسي، وقالوا لـه: أبشـر بحصـول المـراد وشـفاء

طبلــك وزمــر زمــرك فــإن أســيرك الــذي أخذتــه الملكــة مرجانــة منــك غصــبًا قــد وجــدناه واتينــا بــه معنــا ثــم رمــوه 
قدامــه. فلمــا نظــره بهــرام طــار قلبــه مــن الفــرح واتســع صــدره وانشــرح، ثــم خلــع علــيهم وأمــرهم أن يحلــوا القلــوع 

  فرين إلى الصباح. هذا ماكان من أمرهم.بسرعة فحلوا قلوعهم قاصدين جبل النار ولم يزالوا مسا
و ام ما كان من أمر الملكة مرجانة فإنهـا بعـد نـزول األسـعد مـن عنـدها مكثـت تنتظـره سـاعة فلـم يعـد إليهـا 
فقامت وفتشت عليه فما وجدته فأوقدت الشموع وامرت الجواري أن يفتشن عليـه ثـم نزلـت هـي بنفسـها فـرأت 

دخلت البســتان فوجــدت نعلــه بجانــب الفســقية فصــارت تفــتش عليــه فــي البســتان مفتوحــًا فعلمــت أنــه دخلــه فــ
جوانب البستان إلى الصباح ثم سألت عن المراكب فقالوا لها: قد سافرت في ثلث الليل، فعلمت أنهم أخـذوه 
معهــم فصــعب عليهــا واغتاظــت غيظــًا شــديدًا ثــم أمــرت بتجهيــز عشــر مراكــب فــي الوقــت وتجهيــزات الحــرب 

العشر مراكب ونزل معها عسكرها متهيئين بالعدة الفـاخرة وآالت الحـرب وحلـوا القلـوع ونزلت في مركب من 
وقالت للرؤساء: متى لحقتم مركب المجوسي فلكم عندي الخلع واألموال، وٕان لم تلحقوها قتلتكم عن آخـركم 

، وفـي اليـوم فحصل للبحرية خوف عظيم، ثم سافروا بالمراكب ذلك النهار وتلك الليلة وثاني يوم وثالث يـوم
الرابع الحت لهم مركـب بهـرام ولـم يـنقض النهـار حتـى أحاطـت المراكـب بمركـب المجوسـي وكـان بهـرام فـي 
ذلك الوقت قد أخرج األسعد وضربهو صار يعاقبه واألسعد يستغيث ويستجير فلم يجـد مغيثـًا وال مجيـرًا مـن 

  الخلق وقد آلمه الضرب الشديد.



رة فوجــد المراكــب قــد أحاطــت بمركبــه ودارت حولهــا كمــا يــدور بيــاض فبينمــا هــو يعاقبــه إذ الحــت منــه نظــ
العـين بسـوادها فتــيقن أنـه هالـك ال محالــة فتحسـر بهـرام وقــال: ويلـك يـا أســعد هـذا كلـه مــن تحـت رأسـك، ثــم 
أخذه من يـده وامـر البحريـة أن يرمـوه فـي البحـر، وقـال: واهللا ألقتلنـك قبـل مـوتي فاحتملتـه البحريـة مـن يديـه 

ورموه في وسط البحر فأذن اهللا سـبحانه وتعـالى لمـا يريـد مـن سـالمته وبقيـة أجلـه أنغطـس، ثـم طلـع ورجليه 
وخـــبط بيديـــه ورجليـــه إلـــى أنســـهل اهللا عليـــه وآتـــاه الفـــرج وضـــربه المـــوج وقذفـــه بعيـــدًا عـــن مركـــب المجوســـي 

ا وقعـد عريانـًا ووصل إلى البر فطلع وهو اليصـدق بالنجـاة ولمـا صـار فـي البـر قلـع أثوابـه وعصـرها ونشـره
 يبكي على ما جرى له من المصائب واألسر، ثم أنشد هذين البيتين: 

  وضاق صدري وانصرمي حبالي  إلهي قل صبـري واحـتـيالـي

 الـمـوالـي إلى مواله يا مولى  إلى من يشتكي المـسـكـين إال

يأكـل مـن نبـات األرض وفواكـه فلما فرغ من شعره قام ولبس ثيابه ولم يعلم أين يروح وال أيـن يجـيء فصـلر 
األشــجار ويشــرب مــن مــاء األنهــار وســافر بالليــل والنهــار حتــى أشــرف علــى مدينــة ففــرح وأســرع فــي مشــيته 

  نحو المدينة فلما وصل إليها أدركه المساء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الحادية والسبعين بعد المئتين 
يها الملك السعيد أن األسعد لما وصل إلى المدينة أدركه المسـاء وقـد قفـل بابهـا وكانـت هـي قالت: بلغني أ 

التي كـان أسـيرًا فيهـا وأخـوه األمجـد وزيـر ملكهـا فلمـا رآهـا األسـعد مقفلـة رجـع إلـى جهـة المقـابر فلمـا وصـل 
جوسـي لمـا وصـلت إليـه إلى المقابر وجد تربة بال باب فدخلها ونام فيها فحط وجهه في غيه وكان بهرام الم

الملكة مرجانة بالمراكب كسرها بمكره وسحره ورجع سالمًا نحو مدينتـه وسـار مـن وقتـه وسـاعته وهـو فرحـان 
فلما جاز على المقابر طلع من المركب بالقضـاء والقـدر ومشـى بـين المقـابر فـرأى التربـة التـي فيهـا األسـعد 

فلمـا نظـر فيهـا رأى األسـعد وهـو نـائم ورأسـه فـي عبـه  مفتوحة فتعجب وقال: ال بد أن أنظر في هذه التربة.
ثم أخـذه وذهـب بـه إلـى بيتـه وكـان لـه فـي  ؟فنظر في وجهه فعرفه فقال في نفسه: هل أنت تعيش إلى اآلن

بيته طابق تحت األرض معـد لعـذاب المسـلمين وكـان لـه بنـت تسـمى بسـتان فوضـع فـي رجلـي األسـعد قيـدًا 
وكــل بنتــه بتعذيبــه لــيًال ونهــارًا إلــى أن يمــوت ثــم إنــه ضــربه الضــرب الوجيــع ثقــيًال وأنزلــه فــي ذلــك الطــابق و 

وأقفل عليه الطابق وأعطى المفاتيح لبنته ثم إن بنته بستان نزلت لضـربه فوجدتـه شـابًا ظريـف الشـمال حلـو 
قــال لهــا: اســمي  ؟المنظــر مقــوس الحــاجبين كحيــل المقلتــين فوقعــت محبتــه فــي قلبهــا فقالــت لــه: مــا اســمك

سعد، فقالت له: سعدت وسعدت أيامك أنت ما تسـتاهل العـذاب وقـد علمـت أنـك مظلـوم وصـارت تؤانسـه األ
بـالكالم وفكــت قيــوده ثــم غنهــا ســألته عــن ديــن اإلسـالم فأخبرهــا أنــه هــو الــدين الحــق القــويم أن ســيدنا محمــد 

ســالم، فأذعنــت إليــه صــاحب المعجــزات البــاهرة واآليــات الظــاهرة وأن النــار تضــر وال تنفــع وعرفهــا قواعــد اإل
ودخل حب اإليمان في قلبها ومزج اهللا محبـة األسـعد بفؤادهـا فنطقـت الشـهادتين وصـارت مـن أهـل السـعادة 



وصارت تطعمه وتسقيه وتتحـدث معـه وتصـلي هـي وهـو وتصـنع لـه المسـاليق بالـدجاج حتـى اشـتد وزال مـا 
  به من األمراض ورجع إلى ما كان عليه من الصحة.

م خرجــت مــن عنــد األســعد ووقفــت علــى البــاب وٕاذا بالمنــادي ينــادي ويقــول: كــل مــن عنــده ثــم إن بنــت بهــرا
شاب مليح صفته كذا وكذا وأظهره فله جميع ما طلـب مـن األمـوال ومـن كـان عنـده وانكـره فإنـه يشـنق علـى 

عت باب داره وينهب ماله ويهدر دمه، وكان األسعد قد اخبر بستان بنت بهرام بجميع مـا جـرى لـه فلمـا سـم
ذلــك عرفــت أنــه هــو المطلــوب فــدخلت عليــه وأخبرتــه بــالخبر فخــرج وتوجــه إلــى دار الــوزير فلمــا رأى الــوزير 
قــال: واهللا إن هــذا هــو أخــي األمجــد وعرفــه فــألقى نفيــه عليــه وتعانقــا واحتاطــت بهمــا المماليــك وغشــي علــى 

لســلطان وأخبــره بقصــته فــأمر األســعد واألمجــد ســاعة، فلمــا أفاقــا مــن غشــيتهما أخــذه األمجــد وطلــع بــه إلــى ا
  السلطان بنهب بهرام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد المئتين 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الســـلطان أمـــر األمجـــد بنهـــب دار بهـــرام فأرســـل الـــوزير جماعـــة لـــذلك 

ا بابنته إلـى الـوزير فأكرمهـا وحـدث األسـعد أخـاه بكـل مـا جـرى لـه مـن فتوجهوا إلى بيت بهرام ونهبوه وطلعو 
العذاب وما عملت معه بنت بهرام من اإلحسان فزاد األمجد في إكرامها ثـم حكـى األمجـد لألسـعد جميـع مـا 
جرى له مع الصبية وكيف سلم من الشنق وقـد صـار وزيـرًا وصـار يشـكو أحـدهما لآلخـر مـا وجـد مـن فرقـة 

لســلطان أحضــر المجوســي وأمــر بضــرب عنقــه فقــال بهــرام: أيهــا الملــك العظــيم هــل صــممت أخيــه، ثــم إن ا
قال: نعم، فقال بهرام: اصبرعلي أيها الملـك قلـيًال، ثـم أطـرق برأسـه إلـى األرض وبعـد ذلـك رفـع  ؟على قتلي

همـا: يـا رأسه وتشهد وأسلم على يد السلطان ففرحوا بإسالمه ثم حكـى األمجـد واألسـعد مـا جـرى لهمـا فقـال ل
سيدي تجهزوا للسفر وأنا أسافر بكما، ففرحا بذلك وبإسالمه وبكيا بكاًء شديدًا فقال لهما بهرام: يـا سـيدي ال 

   ؟تبكيا فمصيركما تجتمعان كما اجتمع نعمة ونعم فقاال له: وما جرى لنعمة ونعم
  

  حكاية نعم ونعمة
مـن وجهـاء أهلهـا، يقـال لـه الربيـع بـن حـاتم وكـان  قال بهرام: ذكروا اهللا، اعلم أنه كان بمدينة الكوفـة رجـالً  

كثيــر المــال مرفــه الحــال، وكــان قــد رزق ولــدًا فســماه نعمــة اهللا فبينمــا هــو ذات يــوم بدكــة النخاســين إذ نظــر 
جارية تعرض للبيع وعلى يدها وصيفة صـغيرة بديعـة فـي الحسـن والجمـال فأشـار الربيـع إلـى النخـاس وقـال 

فقال: بخمسين دينارًا، فقال الربيع: اكتب العهد وخـذ المـال وسـلمه لموالهـا، ثـم  ؟نتهاله: بكم هذه الجارية واب
دفع للنخاس ثمن الجارية وأعطاه داللته وتسلم الجارية وابنتها ومضى بهما إلى بيته، فلما نظرت ابنة عمـه 

غيرة التـي علـى يـديها قـال: اشـتريتها رغبـة فـي هـذه الضـ ؟إلى الجارية قالت له: يا ابـن العـم مـا هـذه الجاريـة
واعلمــي أنهــا إذا كبــرت مــا يكــون فــي بــالد العــرب والعجــم مثلهــا أو أجمــل منهــا، فقالــت لهــا ابنــة عمــه: مــا 



قالـت: سـعد، قالـت: صـدقت، لقـد  ؟فقالت: يا سـيدتي اسـمي توفيـق، قالـت: ومـا اسـم ابنتـك ؟اسمك يا جارية
قـال: مـا تختارينـه أنـت، قالـت: نسـميها نعـم،  ؟سعدت وسعد من اشتراك، ثم قالـت: يـا ابـن عمـي مـا تسـميها

قال الربيع: ال بأس بذلك، ثم إن الصغيرة نعـم ترتـب مـع نعمـة بـن الربيـع فـي مهـد واحـد إلـى حـين بلغـا مـن 
العمر عشر سنين وكان كل شخص منهما أحسن من صاحبه وصار الغالم يقول لها: يا أختي وهـي تقـول 

  له: يا أخي.
نعمة حين بلغا هذا السن وقال له: يتا ولدي ليست نعم أختك بل هي جاريتك وقـد ثم أقبل الربيع على ولده 

اشتريتها على اسمك وأنت في المهد فال تدعها بأختك من هذا اليوم، قـال نعمـة ألبيـه: فـإذا كـان كـذلك فأنـا 
اريــة أتزوجهــا، ثــم إنــه دخــل علــى والدتــه وأعلمهــا بــذلك فقالــت: يــا ولــدي هــي جاريتــك فــدخل نعمــة بتلــك الج

وأحبها ومضى عليهما تسع سنين وهمـا علـى تلـك الحالـة ولـم يكـن بالكوفـة جاريـة أحسـن مـن نعـم وال احلـى 
وال أظرف منها وقد كبرت وقرأت القرآن وعرفت أنـواع اللعـب واآلالت وبرعـت فـي المغنـى، وآالت المالهـي 

  لمباح.حتى إنها فاقت جميع أهل عصرها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا
 

  وفي الليلة الحادية والثالثين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد بــأن نعــم فاقــت أهــل عصــرها، وبينمــا هــي جالســة ذات يــوم مــن األيــام مــع 

  زوجها نعمة بن الربيع في مجلس الشراب وقد أخذت العود وشدت أوتاره وأنشدت هذين البيتين: 
 يفًا به أفني رقاب النـوائبوس  إذا كنت لي مولي أعيش بفضله

 سواك إذا ضاقت علي مذاهبي  فما لي إلى زيد وعمرو شفاعة

فطرب نعمة طربًا عظيمًا ثم قـال لهـا: بحيـاتي يـا نعـم أن تغنـي لنـا علـى الـدف وآالت الطـرب فأطربـت نعـم 
  بالنغمات وغنت بهذه األبيات: 

  ألخالفن على الهوى حسادي  وحياة من ملست يداه قيادي

 وألهجرن تلذذي ورقـادي  وألعصين عواذلي وأطيعكم

 فؤادي قبرًا ولم يشعر بذاك  وألجعلن لكم بأكناف الحشـا

فقــال الغــالم: هللا درك يــا نعــم، فبينمــا همــا فــي أطيــب عــيش وٕاذا بالحجــاج فــي دار نيابتــه يقــول ال بــد لــي أن 
لمــؤمنين عبــد الملــك بــن مــروان ألنــه ال أحتــال علــى أخــذ هــذه الجاريــة التــي اســمها نعــم وأرســلها إلــى أميــر ا

يوجــد فــي قصــره مثلهــا وال أطيــب مــن غنائهــا، ثــم إنــه اســتدعى بعجــوز قهرمانــة وقــال لهــا: امضــي إلــى دار 
الربيع واجتمعي بالجارية نعم وتسببي في أخذها ألنه لم يوجد علـى وجـه األرض مثلهـا، فقبلـت العجـوز مـن 

ا الصـوف وحطـت فـي رقبتهـا سـبحة عـدد حباتهـا ألـوف. وأدرك الحجاج ما قالـه ولمـا أصـبحت لبسـت أثوابهـ
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد المئتين 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن العجـوز قبلـت مــا قالـه الحجـاج، ولمـا أصـبحت لبسـت أثوابهـا الصــوف  

وف وأخـذت بيـدها عكـازًا وركـوة يمانيـة وسـارت وهـي تقـول: سـبحان وحطت في رقبتها سبحة عـدد حباتهـا ألـ
اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، ولـم تـزل فـي تسـبيح وابتهـال 

تح وقلبها مآلن بالمكر واإلحتيال حتى وصلت إلى دار نعمة بن الربيع عند صـالة الظهـر فقرعـت البـاب ففـ
قالت: أنا فقيرة من العابدات وادركتنـي صـالة الظهـر وأريـد أن أصـلي فـي هـذا  ؟لها البواب وقال: ما تريدين

المكان المبارك، فقال لها البواب: يا عجوز إن هذه دار نعمة بـن الربيـع وليسـت بجـامع وال مسـجد. فقالـت: 
رمانـة مـن قصـر أميـر المـؤمنين خرجـت أنا أعرف أنه ال جـامع وال مسـجد مثـل دار نعمـة بـن الربيـع وأنـا قه

طالبة العبادة والسياحة، فقال لهـا البـواب: ال أمكنـك مـن أن تـدخلي وكثـر بينهمـا الكـالم فتعلقـت بـه العجـوز 
فخـرج نعمـة  ؟وقالت له: هل يمنع مثلي من دخول دار نعمة بن الربيع وأنا أعبر إلى ديار األمراء واألكـابر

خل خلفـه، فـدخل نعمـة وسـارت العجـوز خلفـه حتـى دخـل بهـا علـى نعـم وسمع كالمها فضحك وامرها أن تـد
فسلمت عليها العجوز بأحسن سالم، ولما نظرت إلى نعم تعجبت من فـرط جمالهـا ثـم قالـت لهـا: يـا سـيدتي 
أعذك باهللا الذي آلف بينك وبين موالك في الحسن والجمال، ثم انتصبت العجوز في المحراب وأقبلـت علـى 

والدعاء إلى أن مضى النهار وأقبل الليل باإلعتكار، فقالت الجارية: يا امي أريحـي قـدميك الركوع والسجود 
ساعة ن فقالت العجوز: يا سيدتي من طلب اآلخرة أتعب نفسه في الدنيا ومن لم يتعـب نفسـه فـي الـدنيا لـم 

مي وادعــي لــي ينــل منــازل األبــرار فــي اآلخــرة، ثــم إن نعــم قــدمت الطعــام للعجــوز وقالــت لهــا: كلــي مــن طعــا
بالتوبة والرحمة، فقالت العجوز: يا سيدتي إني صائمة وأما أنت فصبية يصلح لـك األكـل والشـرب والطـرب 
واهللا يتــوب عليــك وقــد قــال اهللا تعــالى: (إال مــن تــاب وعمــل عمــًال صــالحًا)، ولــم تــزل الجاريــة جالســة مــع 

عجــوز أن تقــيم عنــدنا مــدة فــإن علــى العجــوز ســاعة تحــدثها ثــم قالــت لســيدها: يــا ســيدي احلــف علــى هــذه ال
وجهها أثر العبادة فقال: اخلي لها مجلسًا للعبادة وال تخلي أحدًا يدخل عليها فلعل اهللا سبحانه وتعالى نفعنـا 

  ببركتها وال يفرق بيننا، ثم باتت العجوز ليلتها تصلي وتقرأ إلى الصباح.
لـت لهمـا: أسـتودعكما اهللا فقالـت لهـا نعـم: فلما أصبح الصـباح جـاءت إلـى نعمـة ونعـم وصـبحت عليهمـا وقا

فقالــت العجــوز: اهللا  ؟إلــى أيــن تمضــين يــا أمــي وقــد أمرنــي ســيدي أن أخلــي لــك مجلســًا تعتكفــين فيــه للعبــادة
يبقيكمــا ويــديم نعمتــه عليكمــا ولكــن أريــد أن توصــوا البــواب أن ال يمنعنــي مــن الــدخول إليكمــا وٕان شــاء اهللا 

  رة وأدعو لكما عقب الصالة والعبادة في كل يوم وليلة.تعالى أدور في األماكن الطاه
ثــم خرجــت مــن الــدار والجاريــة نعــم تبكــي علــى فراقهــا ومــا تعلــم الســبب الــذي أتــت إليهــا مــن أجلــه، ثــم إن 

فقالــت لــه: إنــي نظــرت إلــى الجاريــة فرأيتهــا لــم تلــد  ؟العجــوز توجهــت إلــى إلــى الحجــاج فقــال لهــا: مــا وراءك
ا، فقال لها الحجاج: إن فعلت ما أمرتك به يصل إليك مني خيـر جزيـل، فقالـت لـه: النساء أحسن في زمانه

أريد منك المهلة شهرًا كـامًال، فقـال لهـا: أمهلتـك شـهر، ثـم إن العجـوز جعلـت تتـردد إلـى دار نعمـة وجاريتـه 
  نعم.



  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ئتين وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد الم
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز صــارت تتــردد إلــى دار نعمــة ونعــم وهمــا يزيــدان فــي إكرامهــا  

ومازالــت العجــوز تمســي وتصــبح عنــدهما ويرحــب بهــا كــل مــن فــي الــدار حتــى إن العجــوز اختلــت بالجاريــة 
وت لــك وأتمنــى أن تكــوني يومــًا مــن األيــام وقالــت: يــا ســيدتي واهللا إنــي حضــرت إلــى األمــاكن الطــاهرة ودعــ

معــي حتــى تــري المشــايخ الواصــلين ويــدعو لــك بمــا تختــارين فقالــت الجاريــة نعــم: بــاهللا يــا أمــي أن تأخــذيني 
معــك، فقالــت لهــا: اســتاذني حماتــك وأنــا آخــذك معــي، فقالــت الجاريــة لحماتهــا أم نعمــة: يــا ســيدتي اســألي 

ي العجــوز إلــى الصــالة والــدعاء مــع الفقــراء فــي ســيدي أن يخلينــي أخــرج أنــا وأنــت يومــًا مــن األيــام مــع أمــ
األماكن الشريفة، فلما أتى نعمة وجلس تقدمت إليه العجـوز تقبـل يديـه فمنعهـا مـن ذلـك ودعـت لـه وخرجـت 
من الدار فلما كان ثاني يوم جاءت العجوز ولم يكـن نعمـة فـي الـدار فأقبلـت علـى الجاريـة نعـم وقالـت لهـا: 

ــا لكــم البارحــة ولكــن قــومي فــي هــذه الســاعة تفرجــي وعــودي قبــل أن يجــيء ســيدك، فقالــت لحماتهــا:  دعون
ســألتك اهللا أن تــأذني لــي فــي الخــروج مــع هــذه المــرأة الصــالحة ألتفــرج علــى أوليــاء اهللا فــي األمــاكن الشــريفة 
وأعود بسرعة قبل مجيء سيدي، فقالت لها أم نعمة: أخشى أن يعلم سـيدك، فقالـت العجـوز: واهللا ال أدعهـا 

على األرض بل تنظر وهي واقفة على أقدامها وال تبطيء. ثـم أخـذت الجاريـة بالجيلـة وتوجهـت إلـى تجلس 
قصر الحجاج وعرفته بجيئها بعد أن حطتها في مقصورة فأتى الحجاج ونظر إليها فرآها أجمل أهل زمانهـا 

ين فارسـًا وأمـره أن ولم ير مثلها، فلما رأته سترت وجهها فلم يفارقه حتى استدعى بحاجبه وأركب معـه خمسـ
يأخـذ الجاريــة علــى نجيــب ســابق ويتوجــه بهــا إلــى دمشـق ويســلها إلــى أميــر المــؤمنين عبــد الملــك بــن مــروان 
وكتــب لــه كتابــًا وقــال لــه: أعطــه هــذا الكتــاب وخــذ منــه الجــواب وأســرع لــي بــالرجوع، فتوجــه الحاجــب وأخــذ 

يدها حتى وصلوا إلى دمشق واسـتأذن علـى الجارية على هجين وسافربها وهي باكية العين من أجل فراق س
أميــر المــؤمنين فــأذن لــه فــدخل الحاجــب عليــه وأخبــره بخبــر الجاريــة فــأخلى لهــا مقصــورة، ثــم دخــل الخليفــة 
حريمه فرأى زوجتـه فقـال لهـا: إن الحجـاج قـد اشـترى لـي جاريـة مـن بنـات ملـوك الكوفـة بعشـرة آالف دينـار 

، فقالـت لـه زوجتـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم وأرسل إلي هذا الكتاب وهي صحبة الكتـاب
 المباح.

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الخليفـة لمـا اخبـر زوجتـه بقصـة الجاريـة قالـت لـه زوجتـه: زادك اهللا مـن 

اهللا مـا خـاب مـن أنـت فـي منزلـه ولـو كـان فضلك، ثـم دخلـت أخـت الخليفـة علـى الجاريـة فلمـا رأتهـا قالـت: و 
ثمنك مائة ألف دينار،، فقالت لها الجارية نعم: يا صبيحة الوجه هذا قصر من من الملوك وأي مدينـة هـذه 

قالت لها: هذه مدينة دمشق وهذا قصر أخي أمير المؤمنين عبد اهللا بن مروان، ثـم قالـت ثـم قالـت  ؟المدينة
لت: واهللا يا سيدتي ال علم لي بهـذا، قالـت: والـذي باعـك وقـبض ثمنـك أمـا قا ؟الجارية: كأنك ما علمت هذا



فلمـــا ســـمعت الجاريـــة هـــذا الكـــالم ســـكبت دموعهـــا وبكـــت وقالـــت الجاريـــة  ؟أعلمـــك بـــأن الخليفـــة قـــد اشـــتراك
لنفسها:: إن تكلمت فما يصدقني أحد ولكن أسكت وأصبر لعلمي أن فرج اهللا قريب، ثـم إنهـا أطرقـت رأسـها 

احمرت خـدودها مـن أثـر السـفر والشـمس فتركتهـا أخـت الخليفـة فـي ذلـك اليـوم وجاءتهـا فـي اليـوم  حياء وقد
  الثاني بقماش وقالئد من الجوهر وألبستها فدخل عليها أمير المؤمنين وجلس إلى جانبها.

أزيحـي  فقالت له أخته: انظر إلى هذه الجارية التي كمل اهللا فيهـا مـن الحسـن والجمـال، فقـال الخليفـة لـنعم:
القناع عن وجهك فلم تز ل القناع عن وجهها وٕانما رأى معصمها فوقعـت محبتهـا فـي قلبـه وقـال ألختـه: ال 
أدخل عليها إال بعد ثالثة ايام حتى تستانس بك، ثم قام وخرج من عندها فصارت الجارية متفكرة في أمرها 

يـة بـالحمى ولـم تأكـل ولـم تشـرب تغيـر ومتحسرة على افتراقها من سيدها نعمـة فلمـا أتـى الليـل ضـعفت الجار 
وجههــا ومحاســنها فعرفــوا الخليفــة بــذلك فشــق عليــه أمرهــا ودخــل عليهــا األطبــاء وأهــل البصــائر فلــم لهــا أحــد 

  على طب. هذا ما كان من أمرها.
و أمــا مــا كــان مــن أمــر ســيدها نعمــة فإنــه أتــى إلــى داره وجلــس علــى فراشــه ونــادى: يــا نعــم فلــم تجبــه فقــام  

ونــادى فلــم يــدخل عليــه أحــد وكــل جاريــة بالبيــت اختفــت خوفــًا منــه فخــرج نعمــة إلــى والدتــه فوجــدها مســرعًا 
فقالت له: يا ولدي مع من هي أوثـق منـي مـع العجـوز  ؟جالسة ويدها على خدها فقال لها: يا أمي أين نعم

 ؟أي وقـت خرجـتالصالحة فإنها خرجت معها لتزور الفقراء وتعود، فقـال: ومتـى كـان لهـا عـادة بـذلك وفـي 
فقالـت لـه: يـا ولـدي هـي التـي أشـارت علـي بـذلك  ؟قالت: خرجت بكـرة النهـار، قـال: وكيـف أذنـت لهـا بـذلك

فقال نعمة: ال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم، ثـم خـرج مـن بيتـه وهـو غائـب عـن الوجـود ثـم توجـه إلـى 
بــد لــي أن أســافر وأشــتكيك إلــى أميــر صــاحب الشــرطة فقــال لــه: أتحتــال علــي وتأخــذ جــاريتي مــن داري فــال 

فقال: عجـوز صـفتها كـذا وكـذا وعليهـا ملبـوس مـن الصـوف  ؟المؤمنين، فقال صاحب الشرطة: ومن أخذها
وبيــدها ســبحة عــدد حباتهــا ألــوف فقــال لــه صــاحب الشــرطة: أوقفنــي علــى العجــوز وأنــا أخلــص لــك جاريتــك 

ــ ؟فقــال: ومــن يعــرف العجــوز م بالغيــب إال اهللا ســبحانه وتعــالى وقــد علــم فقــال لــه صــاحب الشــرطة: مــا يعل
صــاحب الشــرطة أنهــا محتالــة الحجــاج، فقــال لــه نعمــة: مــا أعــرف حــاجتي إال منــك وبينــي وبينــك الحجــاج، 
فقال له: امض إلى من شئت فتوجه نعمة إلى قصر الحجاج وكان والداه من أكابر أهل الكوفة فلمـا وصـل 

أعلمه بالقضية فقال له: علي به فلمـا وقـف بـين يديـه قـال لـه إلى بيت الحجاج دخل حاجب الحجاج عليه و 
فقــال لــه نعمــة: كــان مــن أمــري مــا هــو كــذا وكــذا فقــال هــاتوا صــاحب الشــرطة فنــأمره أن  ؟الحجــاج: مــا بالــك

يفتش على العجوز فلمـا حضـر صـاحب الشـرطة قـال لـه: أريـد منـك أن تفـتش علـى جاريـة نعمـة بـن الربيـع 
ــم الغيــب غيــر اهللا تعــالى فقــال لــه الحجــاج: ال بــد أن تركــب الخيــل وتبصــر فقــال صــاحب الشــرطة: ال يع ل

  الجارية في الطرقات وتنظر في البلدان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد المئتين 
تركـــب الخيـــل وتنظـــر فـــي قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الحجـــاج قـــال لصـــاحب الشـــرطة: ال بـــد أن 

البلدان والطرقات وتفتش على الجارية، ثم التفت إلى نعمـة وقـال لـه: إن لـم ترجـع جاريتـك دفعـت لـك عشـر 
جوار من داري وعشـر جـوار مـن دار صـاحب الشـرطة، ثـم قـال لصـاحب الشـرطة اخـرح فـي طلـب الجاريـة 

ن العمر أربع عشـرة سـنة وال نبـات فخرج صاحب الشرطة ونعمة مغموم وقد يئس من الحياة وكان قد بلغ م
بعارضيه فجعل يبكـي وينتحـب وانعـزل عـن داره ولـم يـزل يبكـي إلـى الصـباح فأقبـل والـده عليـه وقـال لـه: يـا 
ولدي إن الحجاج قد احتال على الجارية وأخذها من ساعة إلى ساعة يأتي فيها اهللا بالفرج م عنـده فتزايـدت 

ل وال يعرف من يدخل عليه وأقام ضـعيفًا ثالثـة أشـهر حتـى تغيـرت الهموم على نعمة وصار ال يعلم ما يقو 
  أحواله ويئس منه أبوه ودخلت عليه األطباء فقالوا: ما له دواء إال الجارية.

فبينمــا والــده جــالس يومــًا مــن األيــام إذ ســمع بطبيــب وهــو أعجمــي وقــد وصــفه النــاس بإتقــان الطــب والتنجــيم 
ر أجلسه الربيع وأكرمه وقال له: انظر ما حـال ولـدي، فقـال لنعمـة: وضرب الرمل فدعا به الربيع فلما حض

هات يدك فاعطاه يده فجس مفاصـله ونظـر فـي وجهـه وضـحك والتفـت إلـى أبيـه وقـال: لـيس بولـدك مـرض 
غير مرض في قلبه فقال: صدقت يا حكيم فانظر في شأن ولدي بمعرفتك واخبرني بجميـع أحوالـه وال تكـتم 

قال األعجمي: إنه متعلق بجارية وهـذه الجاريـة فـي البصـرة أو دمشـق ومـا دواء ولـدك عني شيئًا من امره، ف
  غير اجتماعه به فقال الربيع: إن جمعت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد المئتين 

عــت بينهمــا فلــك عنــدي مــا يســرك وتعــيش قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الربيــع قــال للعجمــي: إن جم 
عمرك كله في المال والنعمة، فقال له األعجمي: إن هذا األمر قريب وسـهل ثـم التفـت إلـى نعمـة وقـال لـه: 
ال بــأس عليــك فطــب نفســًا وقــر عينــًا، ثــم قــال للربيــع: اخــرج مــن مالــك أربعــة آالف دينــار فأخرجهــا وســلمها 

أن يسافر معي إلى دمشق ثم إن نعمة ودع والده ووالدته وسـافر  لألعجمي فقال له األعجمي: أريد م ولدك
مــع الحكــيم إلــى حلــب فلــم يقــع علــى خبــر الجاريــة ثــم إنهمــا وصــال إلــى دمشــق وأقامــا فيهــا ثالثــة ايــام. وبعــد 
ذلك أخذ األعجمي دكانًا ومأل رفوفهـا بالصـيني النفـيس واألغطيـة وزركـش الرفـوف بالـذهب والقطـع المثمنـة 

أوانــي مــن القنــاني فيهــا ســائر األدهــان واألشــربة ووضــع حــول القنــاني أقــداحًا مــن البلــور وحــط وحــط قدامــه 
اإلصــطرالب قدامــه ولــبس أثــواب الحكمــة والطــب وأوقــف بــين يديــه نعمــة وألبســه قميصــًا وملــوط مــن الحريــر 

ي فــال بفوطــة فــي وســطه م الحريــر مزركشــة بالــذهب ثــم قــال األعجمــي لنعمــة: يــا نعمــة أنــت مــن اليــوم ولــد
تــدعني إال بأبيــك وأنــا ال أدعــوك إال بولــدي. فقــال نعمــة: ســمعًا وطاعــة، ثــم إن أهــل دمشــق اجتمعــوا علــى 
دكـــان األعجمـــي ينظـــرون إلـــى حســـن نعمـــة وٕالـــى حســـن الـــدكان والبضـــائع التـــي فيهـــا والعجمـــي يكلـــم نعمـــة 

كــابر واشــتهر ذلــك العجمــي بالفارســية ونعمــة يكلمــه كــذلك بتلــك اللغــة ألنــه كــان يعرفهــا علــى عــادة أوال د األ



عنــد أهــل دمشــق وجعلــوا يصــفون لــه األوجــاع وهــو يعطــيهم األدويــة، فبينمــا هــو ذات يــوم جــالس إذ أقبلــت 
عليــه عجــوز راكــب علــى حمــار بردعتــه مــن الــديباج المرصــع بــالجواهر فوقفــت علــى دكــان العجمــي وشــدت 

لــت مــن فــوق الحمــار وقالــت لــه: أنــت لجــام الحمــار وأشــارت للعجمــي وقالــت لــه: أمســك يــدي فأخــذ يــدها فنز 
قال: نعم، قالت: اعلم أن لي بنتًا وبها مرض وأخرجت لـه قـارورة.  ؟الطبيب العجمي الذي جئت من العراق

فلمــا نظــر العجمــي إلــى مــا فــوق القــارورة قــال لهــا: يــا ســيدتي مــا اســم تلــك الجاريــة حتــى أحســب لهــا نجمهــا 
لـت: يـا أخـا الفـرس اسـمها نعـم. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت فقا ؟وأعرف ساعة يوافقها فيها شرب الدواء

  عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجمي لما سـمع اسـم نعـم جعـل يحسـب ويكتـب علـى يـده وقـال لهـا: يـا 

خــتالف الهــواء فعرفينــي فــي أي أرض ســيدتي مــا أصــف لهــا دواء حتــى أعــرف مــن أي أرض هــي ألجــل ا
تربت وكم سنة سنها، فقالت العجوز: سنها أربع عشرة سنة ومر بها بـأرض الكوفـة مـن العـراق، فقـال: وكـم 

فقالت له: قامت في هذه الديار شهورًا قليلة. فلما سمع نعمة كالم العجوز وعـرف  ؟شهرًا لها في هذه الديار
جمــي: يوافقهــا مــن األدويــة كــذا وكــذا، فقالــت لــه العجــوز: أعطنــي مــا اســم جاريتــه خفــق قلبــه فقــال لهــا األع

وصفت على بركة اهللا تعالى ورمت له عشـرة دنـانير علـى الـدكان، فنظـر الحكـيم إلـى نعمـة وامـره أن يهـيء 
لها عقاقير الدواء وصارت العجوز تنظر إلى نعمة وتقول: أعيذك بـاهللا يـا ولـدي إن شـكلها مثـل شـكلك، ثـم 

فقـال لهـا: إنـه ولـدي، ثـم إن نعمـة وضـع  ؟ز للعجمي: يـا أخـا الفـرس هـل هـذا مملوكـك أم ولـدكقالت العجو 
  لها الحوائج في علبة وأخذ ورقة وكتب فيها هذين البيتين: 

 فال أسعدت سعدي وال أفلت جمل  إذا أنعمت نعم علـي بـنـظـرة

 أسـلـو وليس لها مثل ولست لها  وقالوا أسل عنها تعط عشرين مثلها

ثــم خبــأ الورقــة فــي داخــل العلبــة وختمهــا وكتــب علــى غطــاء العلبــة بــالخط الكــوفي: أنــا نعمــة بــن الربيــع ثــم  
وضعت العلبة قـدام العجـوز فأخـذتها وودعتهمـا وانصـرفت متوجهـة إلـى قصـر الخالفـة فلمـا طلعـت العجـوز 

أتى مدينتنا طبيـب أعجمـي  بالحوائج إى القاعة وضعت الدواء قدامها ثم قالت لها: يا سيدتي اعلمي أنه قد
مــا رأيــت أحــدًا أعــرف بــأمور األمــراض منــه فــذكرت لــه اســمك بعــد أن رأى القــارورة فعــرف مرضــك ووصــف 
دواءك ثم أمر ولد فشـد لـك هـذا الـدواء ولـيس فـي دمشـق جمـل وال أظـرف مـن ولـده وال أحسـن ثيابـًا منـه وال 

على غطائها اسـم سـيدها واسـم أبيـه، فلمـا رأت ذلـك يوجد ألحد دكانًا مثل دكانه فأخذت العلبة فرأت مكتوبًا 
تغيــر لونهــا وقالــت: الشــك أن صــاحب الــدكان قــد أتــى فــي شــأني ثــم قالــت للعجــوز: صــفي لــي هــذا الصــبي 
فقالت اسمه نعمة وعلى حاجبـه األيمـن أثـر وعليـه مالبـس فـاخرة ولـه حسـن كامـل، فقالـت الجاريـة: نـاوليني 

الدواء وشـربته وهـي تضـحك وقالـت لهـا: إنـه دواء مبـارك ثـم فتشـت فـي  الدواء على بركة اهللا وعونه وأخذت
العلبة فرأت الورقة ففتحتها وقرأتها فلما فهمـت معناهـا تحققـت أنـه سـيدها فطابـت نفسـها وفرحـت، فلمـا رأتهـا 



العجوز قد ضحكت قالت لها: هذا اليوم يوم مبارك فقالت نعم: يا قهرمانة أريد منك الطعام والشراب فقالـت 
العجــوز للجــواري: قــدمن الموائــد واألطعمــة الفــاخرة لســيدتكن. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 

  وفي الليلة الثمانين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قالت للجواري: أحضـرن الطعـام فقـدمن إليهـا األطعمـة، وجلسـت 

ن قــد دخــل علــيهن ونظــر الجاريــة جالســة وهــي تأكــل الطعــام ففــرح ثــم قالــت لألكــل وٕاذا بعبــد الملــك بــن مــروا
القهرمانة: يا أمير المؤمنين يهنيك عافية جاريتك نعموذلك أنه وصل إلى هذه المدينة رجل طبيب مـا رأيـت 
أعرف منه باألمراض ودوائها فأتيتت لها منـه بـدواء فتعافـت منـه مـرة واحـدة فحصـلت لهـا العافيـة، فقـال لهـا 

ميـــر المـــؤمنين: خـــذخي ألـــف دينـــار وأعطيهـــا للـــذي أبرأهـــا، ثـــم خـــرج وهـــو فرحـــان بعافيـــة الجاريـــة وراحـــت أ
العجوز إلى دكان العجمي باأللف دينار وأعطته إياهـا وأعلمتـه أنهـا جاريـة الخليفـة وناولتـه ورقـة كانـت نعـم 

عليـه فلمـا أفـاق فـتح الورقـة، قد كتبتها فأخـذها العجمـي وناولهـا لنعمـة، فلمـا رآهـا عـرف خطهـا فرقـع مغشـيًا 
فوجد مكتوبًا فيها: من الجارية المسلوبة من نعمتها المخدوعة في عقلها المفارقة لحبيب قلبها أما بعد. فإنـه 

  قد ورد كتابكم علي فشرح الصدر وسر الخاطر وكان كقول الشاعر: 
 كتبت به حتى تضمخ طـيبـاً   وورد الكتاب فال عدمت أنامالً 

  أو ثوب يوسف قد أتى يعقوب  أعـيد ألمـه فكأن موسى قد

فلما قرأ نعمة هذا الشعر هملت عيناه بالدموع فقالت له القهرمانة: ما الذي يبكيك يـا ولـدي ال أبكـى اهللا لـك 
فقــال العجمــي: يــا ســيدتي كيــف ال يبكــي ولــدي وهــذه جاريتــه وهــو ســيدها نعمــة بــن الربيــع الكــوفي،  ؟عينــاً 

نــة برؤيتــه ولــيس لهــا علــة إال هــواه. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم وعافيــة هــذه الجاريــة مرهو 
  المباح.

  وفي الليلة الحادية والثمانين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجمــي قــال للعجــوز: كيــف ال يبكــي ولــدي وهــذه جاريتــه وهــو ســيدها  

ونـة برؤيتـه ولـيس لهـا علـة إال هـواه فخـذي أنـت يـا سـيدتي نعمة بن الربيع الكوفي، وعافية هـذه الجاريـة مره
هذه األلف دينار لك ولك عندي أكثر من ذلك وانظري لنا بعـين الرحمـة وٕاننـا ال نعـرف إصـالح هـذا األمـر 

قال: نعم، قالت: صدقت فإنها ال تفتر عن ذكرك فأخبرهـا  ؟إال منك، فقالت العجوز لنعمة: هل أنت موالها
ألول إلـى اآلخـر فقالـت العجـوز: يـا غـالم ال تعـرف اجتماعـك بهـا إال منـي، ثـم ودعتـه نعمة بما جرى مـن ا

وذهبت إلى الجارية وقالت لها: إن سيدك قد ذهبت روحه في هواك وهو يريد اإلجتماع بـك فمـا تقـولين فـي 
حلـي فقالت نعم: وأنا كذلك قـد ذهبـت روحـي وأريـد اإلجتمـاع بـه. فعنـد ذلـك أخـذت العجـوز بقجـة فيهـا ؟ذلك

ومصــاغ وبدلــة مــن ثيــاب النســاء وتوجهــت إلــى نعمــة وقالــت لــه: ادخــل بنــا مكانــًا وحــدنا فــدخل معهــا قاعــة 



خلف الدكان ونقشته وزينت معاصمه وزوقت شعره وألبسته لباس جارية وزينته بأحسن ما تزين بـه الجـواري 
اهللا أحسـن الخـالقين واهللا إنـك فصار كأنه من حور الجنان فلما رأته القهرمانة فـي تلـك الصـفة قالـت: تبـارك 

ألحسن من الجارية ثم قالت له: امشو قدم الشمال وأخر اليمين وهز أردافك فمشى قـدامها، كمـا أمرتـه فلمـا 
رأتــه قــد عــرف مشــي النســاء قالــت لــه: امكــث حتــى آتيــك ليلــة غــد إن شــاء اهللا تعــالى فآخــذك وادخــل بــك 

طــاطئ رأســك وال تــتكلم مــع أحــد وأنــا أكفيــك كالمهــم القصــر، وٕاذا نظــرت الحجــاب والخــدامين فقــو عزمــك و 
  وباهللا التوفيق.

فلما أصبح الصباح أتته القهرمانة في ثاني يوم وأخذته وطلعت به القصر ودخلت قدامه ودخـل وراءهـا فـي 
أثرهـــا فـــأراد الحاجـــب أن يمنعـــه مـــن الـــدخول فقالـــت لـــه: يـــا أنحـــس العبيـــد إنهـــا الجاريـــة نعـــم محظيـــة أميـــر 

يــف تمنعهــا مــن الــدخول ثــم قالــت: ادخلــي يــا جاريــة فــدخل مــع العجــوز ولــم يــزاال داخلــين إلــى المــؤمنين فك
الباب الذي يتوصل منه إلى صحن القصر فقالت له العجوز: يا نعمة قو نفسك وثبت قلبك وادخـل القصـر 
ك وخــذ علــى شــمالك وعــد خمســة أبــواب وادخــل البــاب الســادس فإنــه بــاب المكــان المعــد لــك وتخــف وٕاذا كلمــ

أحــد فــال تــتكلم معــه ثــم ســارت حتــى وصــلت إلــى األبــواب فقابلهــا الحاجــب المعــد لتلــك األبــواب قــال لهــا: مــا 
  هذه الجارية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد المئتين 
فقالـت لـه العجـوز: إن  ؟ما هذه الجاريـة قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قابل العجوز وقال لها:

سيدتنا تريد شراءها، فقال الخادم: ما يدخل أحد إال بإذن أمير المـؤمنين فـارجعي بهـا فـإني ال أخليهـا تـدخل 
ألنــي أمــرت بهــذا، فقالــت لــه القهرمانــة: أيهــا الحاجــب الكبيــر أيــن عقلــك إن نعمــًا جاريــة للخليفــة الــذي قلبــه 

ا العافيـة ومـا صـدق أميـر المـؤمنين بعافيتهـا وتريـد شـراء هـذه الجاريـة فـال تمنعهـا معلقق بها قد توجهت إليه
مــن الــدخول لــئال يبلغهــا أنــك منعتهــا فتغضــب عليــك وٕان غضــبت عليــك تســببت فــي قطــع رأســك، ثــم قالــت: 
ادخلــي يــا جاريــة وال تســمعي كالمــه وال تخبــري ســيدتك أن الحاجــب منعــك مــن الــدخول فطأطــأ نعمــة رأســه 

قصر وأراد أن يمشي إلى جهة يمينه وأراد أن يعـد الخمسـة أبـواب ويـدخل السـادس فعـد سـتة ودخـل ودخل ال
السابع، فلما دخل ذلك الباب رأى موضعًا مفروشًا بالديباج وحيطانه عليها ستائر الحريـر المرقومـة بالـذهب 

باج فجلـس عليـه نعمـة ولـم وفيه مباخر العود والعنبر والمسك واألذفر ورأى سـريرًا فـي الصـدر مفروشـًا بالـدي
يعلم بما كتب له في الغيب، فبينمـا هـو جـالس متفكـر فـي أمـره إذ دخلـت عليـه أخـت أميـر المـؤمنين ومعهـا 

وأدرك  ؟جاريتها فلما رأت الغالم جالسًا ظنته جارية فقدمت إليه وقالـت لـه: مـن تكـوني يـا جاريـة ومـا خبـرك
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  لليلة الحادية والثالثين بعد المئتين وفي ا
 ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أخت الخليفة قالت لنعمة ما خبرك ومـا سـبب دخولـك فـي هـذا المكـان 

فلــم يــتكلم نعمــة ولــم يــرد عليهــا جوابــًا فقالــت: يــا جاريــة إن كنــت مــن محــاظي أخــي وقــد غضــب عليــك فأنــا 
ابًا فعند ذلك قالت لجاريتها: قفي على باب المجلس وال تدعي احـدًا أستعطفه عليك، فلم يرد نعمة عليها جو 

يــدخل. ثــم تقــدمت إليــه ونظــرت إلــى جمالــه وقالــت: يــا صــبية عرفينــي مــن تكــوني، ومــا اســمك ومــا ســبب 
دخولــك هنــا فأنــا لــم أنظــرك فــي قصــرنا فلــم يــرد عليهــا جوابــًا، فعنــد ذلــك غضــبت أخــت الخليفــة وو وضــعت 

لم تجـد لـه نهـودًا فـأرادت أن تكشـف ثيابـه لـتعلم خبـره فقـال لهـا نعمـة: يـا سـيدتي أنـا يدها على صدر نعمة ف
 ؟مملوك فاشتريني وأنا مستجير بك فأجيريني، فقالت له: ال بأس عليك فمن أنـت ومـن أدخلـك مجلسـي هـذا

التــي فقــال لهــا نعمــة: أنــا أيتهــا الملكــة أدعــى نعمــة بــن الربيــع الكــوفي وخــاطرت بروحــي ألجــل جــاريتي نعــم 
احتـال عليهـا الحجـاج وأخـذها وأرسـلها إلـى هنـا، فقالـت لـه: ال بـأس عليـك ثـم صـاحت علـى جاريتهـا وقالـت 
 ؟لها: امض إلى مقصورة نعم وقد كانت القهرمانة أتت إلى مقصورة نعم وقالت لها: هل وصـل إليـك سـيدك

انـك، فقالـت نعـم: ال حـول وال فقالت ال واهللا، فقالت القهرمانة: لعله غلط فدخل غير مقصورتك وتاه عـن مك
قوة إال باهللا العلي العظيم قد فرغ أجلنا وهلكنـا وجلسـتا متفكرتـان، فبينمـا همـا كـذلك إذ دخلـت عليهمـا جاريـة 
أخت الخليفة فسلمت على نعم، وقالت لهـا: إن مـوالتي تـدعوك إلـى ضـيافتها، فقالـت سـمعًا وطاعـة، فقالـت 

وقد انكشف الغطاء فنهضت نعم من وقتهـا وسـاعتها ودخلـت علـى القهرمانة: لعل سيدك عند أخت الخليفة 
أخن الخليفة فقالت لها: هـذا مـوالك جـالس عنـدي، وكأنـه غلـط فـي المكـان ولـيس عليـك وال عليـه خـوف إن 

  شاء اهللا تعالى.
فلما سمعت نعم هذا الكالم من أخت الخليفة اطمأنت إلى نفسها وتقدمت إلى موالها نعمة، فلمـا نظرهـا قـام 

  إليها، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نعمة لما نظر إلى جاريتـه نعـم قـام إليهـا وضـم كـل واحـد منهمـا صـاحبه 

الخليفـة: اجلسـا حتـى نتـدبر فـي  إلى صدره ثم وقعا على األرض مغشيًا عليهما، فلما أفاقا، قالت لهما أخت
الخالص من األمر الذي وقعنا فيه، فقاال لها: سمعًا وطاعة واألمر لك فقالت: واهللا ما ينالكمـا سـوء قـط ثـم 
قالت لجاريتها: أحضري الطعام والشراب، فأحضرت فأكلوا بحسب الكفاية ثم جلسوا يشربون فدارت األقـداح 

عري بعد ذلك مـا يكـون، فقالـت لـه أخـت الخليفـة: يـا نعمـة هـل تحـب وزالت عنهم األتراح فقل نعمة: ليت ش
فقــال لهــا: يــا ســيدتي إن هواهــا هــو الــذي حملنــي علــى مــا أنــا فيــه مــن المخــاطرة بروحــي، ثــم  ؟نعمــًا جاريتــك

قالت: يا سيدتي هواه هو الذي أذاب جسمي وغير حـالي، فقالـت واهللا  ؟قالت لنعم: يا نعم هل تحبين سيدك
ان فال كان من يفرق بينكما فقرا عينـًا وطيبـا نفسـًا ففرحـا بـذلك وطلبـت نعـم عـودًا فأحضـروه لهـا أنكما متحاب

  فأخذته وأصلحته وأطربت بالنغمات ن وانشدت هذه األبيات: 



 وليس لهم عندي وعندك من ثأر  ولما أبى الواشون إال فـراقـنـا

 يوقلت حماني عند ذاك وأنصار   وشنوا على أسماعنا كـل غـارة

  ومن نفسي بالسيف والسيل والنار  غزوتهم من مقلتـيك وأدمـعـي

ثــم إن نعمــًا أعطــت العــود لســيدها وقالــت لــه إن لنــا شــعرًا، فأخــذه وأصــلحه وأطــرب بالنغمــات ثــم أنشــد هــذه 
  األبيات: 

 والشمس مثلك لوال الشمس تنكسف  البدر يحكـيك لـوال أنـه كـلـف

 فيه الهموم وفيه الوجد والكـلـف  إني عجبت وكم في الحب من عجب

 أنـصـرف إلى الحبيب بعيدًا حين  أرى الطريق قريبًا حين أسـلـكـه

فلمــا فــرغ مــن شــعره مــألت لــه قــدحًا وناولتــه إيــاه فأخــذه وشــربه ثــم مــألت قــدحًا آخــر وناولتــه ألخــت الخليفــة 
  فشربته وأخذت العود وأصلحته وشدت اوتاره وأنشدت هذين البيتين: 

  وجودي تردد في حشاي عظيم  زن في الفؤاد مـقـيمغم وح

 فالجسم مني بالغرام سـقـيم  ونحول جسمي قد تبدى ظاهراً 

  ثم ناولت العود لنعمة بن الربيع فأخذه وأصلح أوتاره وأنشد هذين البيتين: 
 ورمت تخليصه منه فلم أطق  يا من وهبت له روحي فعذبتها

  بل الممات فهذا آخر الرمقق  دارك محبًا بما ينجيه من تلف 

و لــم يزالــوا ينشــدون األشــعار ويشــربون علــى نغمــات األوتــار وهــم فــي لــذة وحبــور وفــرح وســرور فبينمــا هــم 
كذلك إذ دخل عليهم أمير المؤمنين، فلما نظروه قاموا وقبلوا األرض بين يديه فنظر إلـى نعـم والعـود معهـا، 

س والوجـع، ثـم التفـت إلـى نعمـة وهـو عـل تلـك الحالـة وقـال: يـا فقال يا نعم الحمد هللا الـذي أذهـب عنـك اليـأ
فقالت له أخته يا أمير المـؤمنين إن هـذه الجتاريـة مـن المحـاظي ؟أختي من هذه الجارية التي في جانب نعم

 أنيسة ال تأكل نعم وال تشرب إال وهي معها، ثم أنشدت قول الشاعر: 

 حسنه بالـضـدوالضد يظهر   ضدان واجتمعا افتراقا في البهاء

فقال الخليفة: واهللا العظيم أنها مليحة وفي غد أخلي لها مجلسًا بجانب مجلسـها وأخـرج لهـا الفـرش والقمـاش 
وأنقل إليها جميع ما يصلح لها أكثر مما لنعم واستدعت أخـت الخليفـة بالطعـام فقدمتـه ألخيهـا فأكـل وجلـس 

  باح فسكتت عن الكالم المباح.معهم في تلك الحضرة ثم مأل قدحًا. وأدرك شهرزاد الص
  

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد المئتين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد إن الخليفة لما مـل القـدح وأومـأ إلـى نعـم بـأن تنشـد لـه الشـعر فأخـذت العـود 

  بعد أن شربت قدحين وأنشدت هذين البيتين: 



 يرثالثة أقداح لهـن هـد  إذا ما نديمي علني ثم علني

 عليك أمير المؤمنين أمير  ألبيت أجر الذيل تيهًا كأني

فطــرب أميــر المــؤمنين ومــأل قــدحًا آخــر وناولــه إلــى نعــم وأمرهــا أن تغنــي، فبعــد أن شــربت القــدح حســبت 
  األوتار وأنشدت هذه األشعار: 

 له مثيل بهذا األمـر يفـتـخـر  يا أشرف الناس في هذا الزمان وما

 يا سيدًا ملكًا في الكل مـشـهـر  والجود منصبـه يا واحدًا في العال

 تعطي الجزيل وال من وال ضجر  يا مالكًا لملـوك األرض قـاطـبة

 والـظـفـر وزان طالعك اإلقبال  أبقاك ربي على رغم العدا كـمـداً 

، ولـم يزالـوا فلما سمع الخليفة من نعم هذه األبيات قال لها: هللا درك يا نعـم مـا أفصـح لسـانك وأوضـح بيانـك
فـي فــرح وســرور إلــى نصـف الليــل، ثــم قالــت أخــت الخليفـة: اســمع يــا أميــر المـؤمنين أننــي رأيــت حكايــة فــي 
الكتب عن بعض أرباب المراتب قال الخليفة: وما تلك الحكاية فقالت لـه أختـه: اعلـم يـا أميـر المـؤمنين أنـه 

بها وكانت قد تربت معه فـي فـراش واحـد، كان بمدين الكوفة صبي يسمى نعمة بن الريع وكان له جارية يح
فلما بلغا وتمكن حبهما من بعضهما رماهما الدهر بنكباته وجار عليهما الزمان بآفاته وحكم عليهما بـالفراق 
وتحيلت عليها الوشـاة حتـى خرجـت مـن داره وأخـذوها سـرقة مـن مكانـه ثـم إن سـارقها باعهـا لـبعض الملـوك 

يــة لموالهــا مــن المحبــة مثــل مــا عنــده لهــا ففــارق أهلــه وداره وســافر فــي بعشــرة آالف دينــار وكــان عنــد الجار 
  طلبها وتسبب باجتماعه بها، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد المئتين 

ل مهجتــه حتــى قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نعمــة لــم يــزل معارفــًا ألهلــه ووطنــه وخــاطر بنفســه وبــذ
توصل إلى اجتماعه بجاريتـه وكـان يقـال لهـا نعـم، فلمـا اجتمـع بهـا سـرًا لـم يسـتقر بهمـا الجلـوس حتـى دخـل 
عليهمــا الملــك الــذي كــان اشــتراها مــن الــذي ســرقها فعجــل عليهمــا وامــر بقتلهمــا ولــم ينصــف مــن نفســه ولــم 

الملـك فقـال أميـر المـؤمنين إن هـذا  يمهل عليه في حكمه، فما تقول يا أمير المـؤمنين فـي قلـة إنصـاف هـذا
شيء عجيب فكان ينبغي لذلك الملك العفة عند المقدرة ألنه يجب عليـه أن يحفـظ ثالثـة أشـياء األول أنهمـا 
متحابــان والثــاني أنهمــا فــي منزلــه وتحــت قبضــته والثالــث أن الملــك ينبغــي لــه فــي الحكــم بــين النــاس فكيــف 

فعـل فعـًال ال يشـبه فعـل الملـوك، فقالـت لـه أختـه يـا أخـي بحـق ملـك باألمر الذي يتعلـق بـه، فهـذا الملـك قـد 
السموات واألرض أن تأمر نعمًا بالغناء وتسمع ما تغني به فقال: يا نعم إن لي فأطربت بالنغمـات وأنشـدت 

  هذه األبيات: 
 يصمي القلوب ويورث األفكارا  غدر الزمـان ولـم يزل غـداراً 



  ترى الدموع على الخدود غزاراف  ويفرق األحباب بعـد تـجـمـع

 والدهر يجمع شملنـا مـدرارا  كانوا وكنت وكان عيشي ناعمـاً 

 ونهارا أسفًا عليك ليالياً   فألبكين دمًا ودمعًا ساجماً  

فلمــا ســمع أميــر المــؤمنين هــذا الشــعر طــرب طربــًا عظيمــًا فقالــت لــه أختــه: يــا أخــي مــن حكــم علــى بشــيء 
قوله وأنت قد حكمـت علـى نفسـك هـذا الحكـم،، ثـم قالـت: يـا نعمـة قـف علـى قـدميك ألزمه القيام به والعمل ب

وكذا قفي أنـت يـا نعـم فوقفـا فقالـت أخـت الخليفـة أميـر المـؤمنين: إن هـذه الواقفـة هـي نعـم المسـروقة سـرقها 
هـذا الحجاج بن يوسف الثقفي وأوصلها لك وكذب فيما ادعاه في كتابه من انه اشتراها بعشرة آالف دينار و 

الواقــف هــو نعمــة بــن الربيــع ســيدها وأنــا أســألك بحرمــة آبائــك الطــاهرين أن تعفــو عنهمــا وتهبهمــا لبعضــهما 
لتغــنم أجرهمــا فإنهمــا فــي قبضــتك وقــد أكــال مــن طعامــك وشــربا مــن شــرابك وان الشــافعة فيهمــا المســتوهبة 

  دمهما.
يــه، ثــم قــال: يــا نعــم هــل هــذا فعنــد ذلــك قــال الخليفــة: صــدقت أنــا حكمــت بــذلك ومــا أحكــم بشــيء وأرجــع ف

قالــت لــه: نعــم يــا أميــر المــؤمنين فقــال: ال بــأس عليكمــا فقــد وهبتكمــا لبعضــكما، ثــم قــال: يــا نعمــة  ؟مــوالك
وكيــف عرفــت مكانهــا ومــن وصــف لــك هــذا المكــان. فقــال: يــا أميــر المــؤمنين اســمع خبــري وأنصــت إلــى 

بجميـع مـا كـان مـن أمـره ومـا فعلـه معـه الحكـيم حديثي فوحق آبائك الطاهرين ال أكـتم عنـك شـيئًا، ثـم حدثـه 
  العجمي وما فعلته القهرمانة وكيف دخلت به في األبواب.

فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب ثم قال: علي بالعجمي فأحضروه بين يديـه فجعلـه مـن جملـة خواصـه 
خواصــنا، ثــم إن  وخلــع عليــه خلعــة وأمــر لــه بجــائزة ســنية وقــال مــن يكــون هــذا تــدبيره يجــب أن نجعلــه مــن

الخليفــة أحســن علــى نعمــة وأنعــم علــى القهرمانــة وقعــدا عنــده ســبعة أيــام فــي ســرور وحــظ وأرغــد عــيش، ثــم 
طلـب نعمـة اإذن بالسـفر هــو وجاريتـه فـأذن لـه بالســفر إلـى الكوفـة فسـافر واجتمــع بوالـده ووالدتـه وأقـاموا فــي 

ســمع األمجــد واألســعد هــذا الحــديث مــن أطيــب عــيش إلــى أن أتــاهم هــازم اللــذات ومفــرق الجماعــات، فلمــا 
بهــرام تعجبــا منــه غايــة العجــب وقــاال: إن هــذا لشــيء عجيــب. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد المئتين 
هـذه الحكايـة  قالت: بلغني أيها الملك السعيد إن األمجد واألسعد لما سمعا مـن بهـرام المجوسـي الـذي اسـتلم

تعجبا منها غاية العجـب وباتـا تلـك الليلـة، ولمـا أصـبح وركـب األمجـد واألسـعد وأرادا أن يـدخال علـى الملـك 
اســتأذنا فــي الــدخول فــأذن لهمــا، فلمــا دخــال أكرمهمــا وجلســوا يتحــدثون، فبينمــا هــم كــذلك إذا بأهــل المدينــة 

ل لـه: إن ملكـًا مـن الملـوك نـزل بعسـاكره يصيحون ويتصارخون ويسـتغيثون فـدخل الحاجـب علـى الملـك وقـا
علــى المدينــة وهــم شــاهرون الســالح ومــا نــدري مــا مــرادهم فــأخبر الملــك ووزيــره األمجــد وأخــاه األســعد بمــا 



سمعه من الحاجب. فقال األمجد: أنا أخرج إليه وأكشف خبره فخرج األمجد إلى ظاهر المدينـة فوجـد الملـك 
نظــروا إلــى األمجــد عرفــوا أنــه رســول مــن عنــد ملــك المدينــة فأخــذوه  ومعــه عســكر كثيــر ومماليــك راكبــة فلمــا

وأحضروه قدام السلطان فلما صـار قدامـه قبـل األرض بـين يديـه وٕاذا بالملـك إمـرأة ضـاربة لهـا لثامـًا فقالـت: 
اعلم أنه ما لي عنـدكم غـرض فـي هـذه المدينـة إال مملـوك أمـرد فـإن وجدتـه عنـدكم فـال بـأس علـيكم وٕان لـم 

بيني وبيـنكم القتـال الشـديدألنني مـا جئـت إال فـي طلبـه، فقـال األمجـد: أيتهـا الملكـة مـا صـفة هـذا  أجده وقع
فقالت: اسمه األسعد وانا اسـمي مرجانـة وهـذا المملـوك جـاءني صـحبة بهـرام المجوسـي  ؟المملوك وما اسمه

أوصــافه فإنهــا كــذا ومــا رضــي أن يبيعــه فأخذتــه منــه غصــبًا فعــدا عليــه وأخــذه مــن عنــدي بالليــل ســرقة وامــا 
  وكذا.

فلما سمع األمجد ذلك علم أنه أخوه األسعد فقال لها: يا ملكة الزمـان الحمـد هللا الـذي جـاء بـالفرح وٕان هـذا  
المملوك هو أخي ثم حكى لها حكايته وما جـرى لهمـا فـي بـالد الغربـة وأخبرهـا بسـبب خروجهمـا مـن جزائـر 

بلقاء األسعد وخلعت على أخيـه األمجـد ثـم بعـد ذلـك عـاد اآلبنوس فتعجبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت 
األمجــد إلــى الملــك وأعلمــه بمــا جــرى ففرحــوا بــذلك ونــزل الملــك هــو واألمجــد واألســعد قاصــدين الملكــة فلمــا 
دخلوا عليها وجلسوا يتحدثون فبينما هم كذلك إذا بالغبار طار حتى سد األقطار وبعد ساعة انكشف الغبـار 

لبحــر الــذخار وهــم مهيئــون بالعــدد والســالح فقصــدوا المدينــة ثــم داروا بهــا كمــا يــدور عــن عســكرجرار مثــل ا
الخــاتم بالخنصــر وشــهروا ســيوفهم فقــال األمجــد واألســعد: إنــا هللا وٕانــا إليــه راجعــون ماهــذا الجــيش الكبيــر إن 

لونــا ولــيس لنــا هــذه أعــداء ال محالــة وٕان لــم نتفــق مــع هــذه الملكــة مرجانــة علــى قتــالهم أخــذوا منــا المدينــة وقت
حيلة إال أننا نخرج إليهم ونكشف خبرهم ثم قام األمجد وخرج من باب المدينة وتجاوز جيش الملكة مرجانـة 
ــا أمــه الملكــة بــدور. وأدرك شــهرزاد الصــباح  فلمــا وصــل إلــى العســكر وجــده عســكر جــده الملــك الغيــور واب

 فسكتت عن الكالم المباح.

  المئتين وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن األمجــد لمــا وصــل إلــى العســكر وجــدها عســكر الملــك الغيــور صــاحب 
 ؟الجزائر والبحور والسبعة قصور فلما صار قدامه قبل األرض بين يديه وبلغـه الرسـالة وقـال لـه: مـا اسـمك

بنتــي بــدور فإنهــا فــارقتني ومــا قــال: اســمي الملــك الغيــور وقــد جئــت عــابر ســبيل ألن الزمــان قــد فجعنــي فــي 
فلمـا سـمع األمجـد ذلـك أطـرق  ؟رجعت إلـي ومـا سـمعت لهـا ولزوجهـا قمـر الزمـان خبـرًا، فهـل عنـدكم خبرهـا

رأسه إلى الرض ساعة يتفكر حتى تحقق أنه جده أبو أمه، ثم رفع رأسه وقبـل األرض بـين يديـه واخبـره أنـه 
بـدور رمـى نفسـه عليـه وصـارا يبكيـان ثـم قـال الملـك الغيـور: ابن بنته بدور. فلما سمع الملـك أنـه ابـن ابنتـه 

والحمــد هللا يــا ولــدي علــى الســالمة حيــث اجتمعــت بــك ثــم قــال لــه األمجــد: إن ابنتــه بــدور فــي عافيــة وكــذلك 
أبـوه قمـر الزمــان وأخبـره أنهمـا فــي مدينـة يقـال لهــا جزيـرة األبنـوس، وحكــى لـه أن قمـر الزمــان والـده غضــب 

مــر بقتلــه وأن الخازنــدار رق لهمــا وتركهمــا بـال قتــل، فقــال الملــك الغيــور: وانــا أرجــع بــك عليـه وعلــى أخيــه وا
وبأخيك إلى والدك وأصلح بينكمـا وأقـيم عنـدكم، فقبـل األرض بـين يديـه ثـم خلـع الملـك الغيـور علـى األمجـد 



ثــم أرســل لــه ابــن ابنتــه ورجــع مبتســمًا إلــى الخليفــة وأعلمــه بقصــة الملــك الغيــور فتعجــب منهــا غايــة العجــب 
آالت الضيافة من الخيل والجمال والغنم والعليق وغير ذلك وأخرج للملكة مرجانة كذلك وأعلموهـا بمـا جـرى 
فقالــت: أنــا أذهــب معكــم بعســكري وأكــون ســاعية فــي الصــلح. فبينمــا هــم كــذلك إذا بغبــار قــد ثــار حتــى ســد 

الخيل ورأوا سيوفًا تلمع ورماحًا تشرع  األقطار واسود منه النهار وسمعوا من تحته صياحًا وصراخًا وصهيل
فلما قربوا من المدينة ورأوا العسكرين ودقوا الطبول فلما رأى الملك ذلك قال: ما هذا النهار إال نهـار مبـارك 
الحمد هللا الذي أصلحنا مع هذين العسكرين وٕان شاء اهللا تعالى يصـلحنا مـع هـذا العسـكر أيضـًا ثـم قـال: يـا 

األســعد اكشــفا لنــا خبــر هــذه العســاكر فإنــه جــيش ثقيــل مــا رأيــت أثقــل منــه فخــرج  أمجــد أخــرج أنــت وأخــوك
االثنــان األمجــد وأخــوه األســعد بعــد أن أغلــق الملكبــاب المدينــة خوفــًا مــن العســكر المحــيط بهــا ففتحــا البــواب 
 وســارا حتــى وصــال إلــى العســكر فوجــداه عســكر ملــك اآلبنــوس وفيــه والــدهما قمــر الزمــان فلمــا نظــراه قــبال

  األرض بين يديه وبكيا.
فلما رآهما قمر الزمان رمى نفسـه عليهمـا وبكـى بكـاًء شـديدًا واعتـذر لهمـا وضـمهما إلـى صـدره ثـم أخبرهمـا 
بما قاساه بعدهما من الوحشة الشديدة لفراقهما ثم إن األمجـد واألسـعد ذكـرا لـه عـن الملـك الغيـور أنـه وصـل 

األمج واألسـعد معـه وسـاروا حتـى وصـلوا إلـى قـرب عسـكر  إليهم فركب قمر الزمان في خواصه وأخذ ولديه
الملك الغيور فسبق واحد منهم إلى الملك الغيور وأخبروه أن قمر الزمان وصل فطلع إلى مالقاته فـاجتمعوا 
ببعضهم وتعجبوا من هذه األمور وكيف اجتمعوا في هذا المكان وصنع أهل المدينة الوالئم وأنواع األطعمة 

  وا الخيول والجمال والضيافات والعليق وما تحتاج إليه العساكر.والحلويات وقدم
فبينمـــا هـــم كـــذلك إذا بغبـــار ثـــار حتـــى ســـد األقطـــار وقـــد ارتجفـــت األرض مـــن الخيـــول وصـــارت الطبـــول  

كعواصف الرياح والجيش جميعه بالعدد واألزاد وكلهم البسون السـواد وفـي وسـط شـيخ كبيـر ولحيتـه واصـلة 
ســوداء فلمــا نظــر أهــل أهــل المدينــة هــذه العســاكر العظيمــة قــال صــاحب المدينــة  إلــى صــدره عليــه مالبــس

للملوك: الحمد هللا الذي اجتمعتم بإذنه تعالى في يوم واحد وكنتم كلكم معارف فما هذا العسكر الجرار الذي 
عـداء فقال لـه الملـوك: ال تخـف فـنحن ثالثـة ملـوك وكـل ملـك لـه عسـاكر كثيـرة فـإن كـانوا أ ؟قد سد األقطار

  نقاتله معك ولو زادوا ثالثة أمثالهم.
فبينما هما كذلك إذا برسول من تلك العساكر قد أقبل متوجهًا إلى هذه المدينة فقدموه بين يـدي قمـر الزمـان 
والملــك الغيــور والملكــة مرجانــة والملــك صــاحب المدينــة فقبــل األرض وكــان هــذا الملــك مــن بــالد العجــم وقــد 

هو دائر يفـتش عليـه فـي األقطـار فـإن وجـده عنـدكم فـال بـأس علـيكم وٕان لـم يجـده فقد ولده من مدة سنتين و 
وقع الحرب بينه وبينكم وأخرب مدينتكم، فقال له قمر الزمان: ما يصل إلى هذا ولكـن مـا يقـال لـه فـي بـالد 
العجم فقـال الرسـول: يقـال لـه الملـك شـهرمان صـلحب جزائـر خالـدات وقـد جمـع هـذه العسـاكر مـن األقطـار 

  لتي مر بها وهو دائر يفتش على ولده.ا
فلما سمع قمر الزمان كالم الرسـول صـرخ صـرخة عظيمـة وخـر مغشـيًا عليـه واسـتمر فـي غشـيته سـاعة ثـم 
أفاق وبكى بكاًء شديدًا وقال لألمجد واألسـعد وخواصـهما: امشـوا يـا أوالدي مـع الرسـول وسـلموا علـى جـدكم 



على فقدي وهو اآلن البس المالبس السود من أجلي ثم حكـى والدي الملك شهرمان وبشروه بي فإنه حزين 
للملوك الحاضرين جميع ما جرى له في أيام صباه فتعجب جميع الملوك من ذلك ثم نزلوا هم وقمر الزمان 
وتوجهوا إلى والده فسـلم قمـر الزمـان علـى والـده وعانقـا بعضـهما ووقعـا مغشـيًا عليهمـا مـن شـدة الفـرح. فلمـا 

ه جميــع مــا جــرى لــه ثــم ســلم عليــه بقيــة الملــوك وردوا مرجانــة إلــى بالدهــا بعــد أن زوجوهــا أفاقــا حكــى البنــ
لألسعد ووصوها أنها ال تقطع عنهم مراسلتها ثم زوجـوا األمجـد بسـتان بنـت بهـرام وسـافروا كلهـم إلـى مدينـة 

ه بالسـالمة ثـم اآلبنوس وخال قمر الزمان بصهره وأعلمه بجميع ما جرى له وكيـف اجتمـع بـأوالده ففـرح وهنـأ
دخل الملك الغيور أبو الملكة بدور على ابنته وسلم عليها وبل شوقه منها وقعـدوا فـي مدينـة اآلبنـوس شـهرًا 

  كامًال ثم سافر الملك الغيور بابنته إلى بلده.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد المئتين 
أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك الغيــور ســافر بابنتــه وجماعتــه إلــى بلــده وأخــذ األمجــد معهــم فلمــا قالــت: بلغنــي 

استقر في مملكته أجلس األمجد يحكم مكان جده وأما قمر الزمان فإنه أجلس ابنـه األسـعد يحكـم فـي مكانـه 
ن إلـى أنوصـل في مدينة جده أرمانوس ورضي به جده ثم تجهـز قمـر الزمـان وسـافر مـع أبيـه الملـك شـهرما

إلى جزائر خالدات فزينت له المدينة فاستمرت البشائر شهرًا كامًال وجلس قمر الزمان يحكم مكان أبيـه إلـى 
أن أتــــاهم هــــازم اللــــذات ومفــــرق الجماعــــات واهللا أعلــــم. فقــــال الملــــك: يــــا شــــهرزاد إن هــــذه الحكايــــة عجيبــــة 

    ؟أبو الشامات قال: ما حكايتهجدًا،قالت أيها الملك ليست هذهبأعجب من حكاية عالء الدين 

  حكاية عالء الدين أبو الشامات
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر واآلوان رجل تاجر بمص يقال لـه  

شمس الدين وكان من أحسن التجار وأصدقهم مقاًال وهو صاحب خدم وحشـم وعبيـد وجـوار ومماليـك ومـال 
در التجــار بمصــر وكــان معــه زوجــة يحبهــا وتحبــه إال أنــه عــاش معهــا أربعــين عامــًا ولــم كثيــر وكــان شــاهبن

يرزق منها بنت وال ولد فقعد يومًا من األيام في دكانه فرأى التجار وكل واحد منهم لـه ولـد وولـدان أو أكثـر 
اغتسـل غسـل وهم قاعدون في دكاكين مثل آبائهم وكان ذلـك اليـوم يـوم جمعـة. فـدخل ذلـك التـاجر الحمـام و 

الجمعــة ولمــا طلــع أخــذ مــرآة المــزين فــرأى وجهــه فيهــا وقــال: أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أنمحمــدًا رســول 
اهللا، ثــم نظــر إلــى لحيتــه فــرأى البيــاض غطــى الســواد وتــذكر أن الشــيب نــذير المــوت وكانــت زوجتــه تعــرف 

اء الخيــر فقــال لهــا: أنــا مــا رأيــت ميعــاد مجيئــه فتغتســل وتصــلح مــن شــأنها لــه فــدخل عليهــا فقالــت لــه: مســ
الخير وكانت قالت للجارية: هاتي سفر العشاء فأحضرت الطعام وقالت له: تعش يا سيدي فقـال لهـا ك مـا 

فقــال لهــا: أنــت ســبب  ؟آكــل شــيئًا واعــرض عــن الســفر بوجهــه فقالــت لــه: مــا ســبب ذلــك وأي شــيء أحزنــك
  .حزني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح

 



  وفي الليلة التسعين بعد المئتين 
فقـال  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شمس الدين قال لزوجته: أنت سبب حزنـي فقالـت لـه: ألي شـيء

لها: إني فتحت دكاني في هذا اليوم ورأيت كل واحد من التجار له ولد أو ولـدان أو أكثـر وهـم قاعـدون فـي 
الـذي أخــذ أبـاك مـا يخليـك وليلــة دخلـت بـك حلفتينــي أننـي مـا أتــزوج  الـدكاكين مثـل آبـائهم فقلــت لنفسـي: إن

عليك وال أتسرى بجاريـة حبشـية وال روميـة وال غيـر ذلـك مـن الجـواري ولـم آت ليلـة بعيـدًا عنـك والحالـة انـك 
عاقر والنكاح فيك كالنحت في الحجر فقالت: اسم اهللا على أن العاقة منـك مـا هـي منـي ألن بيضـك رائـق. 

فقالت: هو الذي ال يحبل النساء وهو اليجيء باوالد، فقال لها: وأيـن  ؟: وما شأن الذي بيضه رائقفقال لها
فقالــت لــه: فــتش عليــه عنــد العطــارين، فبــات التــاجر وأصــبح  ؟معكــر البــيض وأنــا أشــتريه لعلــه يعكــر بيضــي

رًا فقــال لــه: متنــدمًا حيــث عــاير زوجتــه ونــدمت هــي حيــث عايرتــه، ثــم توجــه إلــى الســوق فوجــد رجــًال عطــا
فقـال لـه: كـان عنـدي وجبـر ولكـن اسـأل  ؟السالم عليكم فرد السالم فقال له: هل يوجد عنـدك معكـر البـيض

جاري فـدار يسـأل حتـى سـأل جميـع العطـارين وهـم يضـحكون عليـه، وبعـد ذلـك رجـع إلـى دكانـه وقعـد فكـان 
سـتعمل الحشـيش األخضـر وكـان في السـوق نقيـب الـداللين وكـان رجـًال حشاشـًا يتعـاطى األفيـون والبـرش وي

ذلك النقيب يسمى الشيخ محمد سمسم وكان فقير الحال وكانت عادته أن يصـبح علـى التـاجر فـي كـل يـوم 
 ؟فجاءه على عادته وقال له: السالم عليك فرد عليه السـالم وهـو مغتـاظ. فقـال لـه: يـا سـيدي مـا لـك مغتـاظ

أربعين سنة وأنا متزوج بهـا ولـم تحبـل منـي بولـد وال فحكى له جميع ما جرى بينه وبين زوجته وقال له: لي 
ببنت وقالوا لي: إن سبب عدم حبلها منك أن بياضك رائق ففتشـت علـى شـيء أعكـر بـه بيضـي فلـم أجـده، 
فقال له: يا سيدي أنا عندي معكر البيض فما تقول فيمن يجعل زوجتك تحبل منك بعـد هـذه األربعـين سـنة 

غعلـت هـذا فأنـا أحسـن إليـك وأنعـم عليـك، فقـال لـه: هـات لـي دينـارًا فقـال  التي مضت، فقال له التـاجر: إن
له: خذ هـذين الـدينارين، فأخـذهما وقـال: هـات هـذه السـلطانية الصـيني، فأعطـاه السـلطانية، فأخـذها وتوجـه 
إلــى بيــاع الحشــيش وأخــذ منــه المكــرر الرومــي والحبهــان والزنجبيــل والفلفــل األبــيض والســقنقور الجبلــي ودق 

جميع وغالهم بالزيت الطيب وأخذ ثالث أوراق حصا لبان ذكر وأخذ مقدار قدح من الحبة السوداء ونقعـه ال
وعمــل جميــع ذلــك معجونــًا بالعســل النحلــي وحطــه فــي الســلطانية ورجــع بهــا إلــى التــاجر وأعطاهــا لــه وقــال: 

البيتــي وتكثــر لــه  هــذا معكــر البــيض فينبغــي أن تأخــذ منــه علــى رأس الملــوق بعــد أن تأكــل اللحــم الضــاني
  الحرارات والبهارات وتتعشى وتشر بالسكر المكرر.

فأحضــر التــاجر جميــع ذلــك وأرســله إلــى زوجتــه وقــال لهــا: اطبخــي ذلــك طبخــًا جيــدًا وخــذي معكــر البــيض  
واحفظيه عندك حتى أطلبه ففعلت ما أمرها به ووضعت لـه الطعـام فتعشـى، ثـم غنـه طلـب السـلطانية فأكـل 

جتــه فعلقــت منــه تلــك الليلــة ففــات عليهــا الشــهر األول والثــاني والثالــث ولــم ينــزل عليهــا الــدم بقيتهــا وواقــع زو 
فعلمــت أنهــا ثــم وفــت حملهــا ولحقهــا الطلــق وقامــت األفــراح فقاســت الدايــة المشــقة فــي الخــالص ورقتــه باســم 

نـام، وأقامـت محمد وعلي وكبرت وأذنت في أذنه ولفته وأعطته ألمه فأعطته ثديها وأرضعته فشرب وشـبع و 
الدايــة عنــده ثالثــة أيــام حتــى عملــوا الحــالوة ليفرقوهــا فــي اليــوم الســابع ثــم رشــوا ملحــه ودخــل التــاجر وهنــأ 



فقـدمت لـه مولـودًا بـديع الجمـال صـنع المـدبر الموجـود وهـو ابـن  ؟زوجته بالسالمة وقال لها: أين وديعـة اهللا
ظـر التـاجر فـي وجهـه فـرآه بـدرًا مشـرقًا ولـه شـامات سبعة أيام ولكن الذي ينظره يقول عليه أنـه ابـن عـام، فن

فقالت له: لو كان بنتًا كنت سميتها وهذا ولد فال يسـميه إال أنـت، وكـان  ؟على الخدين، فقال لها: ما سميته
أهــل ذلــك الــزمن يســمون أوالدهــم بالفــال، فبينمــا هــم يتشــاورون فــي االســم وٕاذا بواحــد يقــول: يــا ســيدي عــالء 

ميه عـالء الـدين أبـي الشـامات ووكـل بـه المراضـع والـدايات فشـرب اللـبن عـامين وفطمـوه الدين فقـال لهـا نسـ
فكبر وانتشى وعلى األرض مشى، فلما بلغ من العمر سبع سنين أدخلوه تحت طابق خوفـًا عليـه مـن العـين 
رة وقال هـذا ال يخـرج مـن الطـابق حتـى تطلـع لحيتـه ووكـل بـه جاريـة وعبـدًا فصـارت الجاريـة تهـيء لـه السـف

والعبد يحملها إليـه ثـم إنـه طـاهره وعمـل لـه وليمـة عظيمـة ثـم بعـد ذلـك أحضـر لـه فقيهـًا يعلمـه فعلمـه الخـط 
ــام  والقــرآن والعلــم إلــى أن صــار مــاهرًا وصــاحب معرفــة فــاتفق أن العبــد أوصــل إليــه الســفرة فــي بعــض األي

ها محضــر مــن أكــابر ونســي الطــابق مفتوحــًا فطلــع عــالء الــدين مــن الطــابق ودخــل علــى أمــه وكــان عنــد
  النساء.

فبينما النساء يتحدثن مـع أمـه وٕاذا هـو داخـل علـيهن كـالمملوك السـكران مـن فـرط جمالـه فحـين رأينـه النسـوة 
غطين وجوههن وقلن ألمه: اهللا يجازيك يـا فالنـة كيـف تـدخلين علينـا هـذا المملـوك األجنبـي أمـا تعلمـين أن 

ن هـذا ولـدي وثمـرة فـؤادي وابـن شـاه بنـدر التجـار شـمس الـدين فقالت لهن: سـمين اهللا إ ؟الحياء من اإليمان
ابة الدارة والقـالدة والقشـفة واللبانـة فقلـن لهـا: عمرنـا مـا رأينـا لـك ولـدًا فقالـت: إن أبـاه خـاف عليـه مـن العـين 

  فجعل مرباه في طابق تحت األرض. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  سعين بعد المئتين وفي الليلة الحادية والت
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أم عالء الدين قالت للنسوة: إن أباه خاف عليه مـن العـين فجعـل مربـاه  

فــي طــابق تحــت األرض فلعــل الخــادم نســي الطــابق مفتوحــًا فطلــع منــه ولــم يكــن مرادنــا أن يطلــع منــه حتــى 
لنسوة إلى حـوش البيـت ثـم طلـع المقعـد وجلـس فيـه، تطلع لحيته، فهنأها النسوة بذلك وطلع الغالم من عند ا

فقـالوا  ؟فبينما هة جالس وٕاذا بالعبيد قد دخلوا ومعهم بغلة أبيه فقال لهم عـالء الـدين: أيـن كانـت هـذه البغلـة
فقـالوا إن  ؟له: نحن أوصلنا أباك إلى الدكان وهـو راكـب عليهـا وجئنـا بهـا. فقـال لهـم: أي شـيء صـنعه أبـي

تجار بأرص مصر وهو سلطان أوالد العرب. فـدخل عـالء الـدين علـى علـى أمـه وقـال لـه: أباك شاه بندر ال
يــا أمــي مــا صــناعة أبــي فقالــت لــه: يــا ولــدي إن أبــاك تــاجر وهــو شــاه بنــدر التجــار بــأرض مصــر وســلطان 

لتــي أوالد العــرب وعبيــده ال تشــاوره فــي البيــع إال علــى البيعــة التــي تكــون أقــل ثمنهــا ألــف دينــار وأمــا البيــع ا
تكون بتسعمائة دينار فأقل فإنهم ال يشاورنه عليها بل يبيعونها بأنفسهم وال يأتي متجر مـن مـن بـالد النـاس 
قليًال أو كثيرًا إال ويدخل تحت يده ويتصرف فيه كيف يشاء وال ينحـزم متجـرًا ويـروح بـالد النـاس إال ويكـون 

ال يحصــى. فقــال لهــا: يــا أمــي الحمــد هللا الــذي  مــن بيــت أبيــك واهللا تعــالى أعطــى أبــاك يــا ولــدي مــاًال كثيــراً 
جعلنـــي ابـــن ســـلطان أوالد العـــرب ووالـــدي شـــاه بنـــدر التجـــار وألي شـــيء تجطـــونني فـــي الطـــابق وتتركـــوني 



فقالت له: يا ولدي نحـن مـا حطينـاك فـي الطـابق إال خوفـًا عليـك مـن أعـين النـاس فـإن العـين  ؟محبوسًا فيه
ل لهـــا: يـــا أمـــي وأيـــن المفـــر مـــن القضـــاء والحـــذر ال يمنـــع القـــدر حـــق وأكثـــر أهـــل القبـــور مـــن العـــين، فقـــا

والمكتوب ما منه مهروب وٕان الذي أخذ جدي ال يترك أبي فإنه عاش اليـوم ومـا يعـيش غـدًا وٕاذا مـات أبـي 
وطلعت أنا عالء الدين ابن التاجر شمس الدين ال يصـدقني أحـد مـن النـاس، واإلختياريـة يقولـون عمرنـا مـا 

 دين ولدًا وال بنتًا فينزل بيت المال ويأخذ مال أبي، ورحم اهللا من قال: رأينا لشمس ال

  ويأخذ أنذال الرجال نساءه  يموت الرجل ويذهب ماله

فأنت يا أمي تكلمين أبي حتـى يأخـذني معـه إلـى السـوق ويفـتح لـي دكانـًا وأقعـد فيـه ببضـائع ويعلمنـي البيـع 
إذا حضـر أبـوك أخبرتـه بـذلك، فلمـا رجـع التـاجر إلـى بيتـه وجـد والشراء واألخذ والعطاء فقالت له: يـا ولـدي 

فقالـت لـه: يـا ابـن  ؟ابنه عالء الدين أبي الشامات قاعدًا عند أمه فقال لها: ألي شيء أخرجتيـه مـن الطـابق
عمي أنا ما أخرجته ولكن الخدم نسوا الطابق مفتوحًا فبينما أنا قاعدة وعندي محضر من أكابر النسـاء وٕاذا 

علينا وأخبرته بما قال ولده فقال له: يا ولدي في غد إن شاء تعـالى آخـذك معـي إلـى السـوق ولكـن  به دخل
يا ولـدي قعـود األسـواق والـدكاكين يحتـاج إلـى األدب والكمـال فـي كـل حـال، فبـات عـالء الـدين وهـو فرحـان 

  من كالم أبيه.
ولمـا أفطـروا وشـربوا الشـرابات ركـب  فلما أصبح الصباح أدخله الحمام وألبسه بدلة تساوي جملـة مـن المـال،

بغلته واركب ولده بغلة وأخذه وراءه وتوجه به إلى السوق فنظـر أهـل السـوق شـاه بنـدر التجـار مقـبًال ووراءه 
غالم كأن وجهه القمر في ليلة أربعة عشر فقـال واحـد مـنهم لرفقيـه: انظـر هـذا الغـالم الـذي وراء شـاه بنـدر 

هو مثل الكرات شائب وقلبه أخضر، فقال الشيخ محمد سمسم المتقدم ذكـره التجار وقد كنا نظن به الخير و 
للتجار: نحن ما بقينا نرضى به أن يكون شيخًا علينـا أبـدًا، وكـان مـن عـادة شـاه بنـدر التجـار أنـه لمـا يـأتى 
 مــن بيتــه فــي الصــباح ويقعــد فــي دكانــه يتقــدم نقيــب الســوق ويقــرأ الفاتحــة للتجــار فيقومــون معــه ويــأتون شــاه

  بندر التجار ويصبحون عليه ثم ينصرف كل واحد منهم إلى دكانه.
فلما قعد شاه بندر التجار فـي دكانـه ذلـك اليـوم علـى عادتـه لـم يـأت إليـه التجـار عادتـه فنـادى النقيـب وقـال 

فقــال لــه: أنــا مــا أعــرف نقــل الفــتن، إن التجــار اتفقــوا  ؟لــه: ألي شــيء لــم يجتمــع التجــار علــى جــري عــادتهم
فقــال لــه: مــا شــان هــذا الولــد  ؟عزلــك مــن المشــيخة وال يقــرأون لــك فاتحــة فقــال لــه: مــا ســبب ذلــك علــى علــى

ــد هــو مملوكــك او يقــرب لزوجتــك وأظــن انــك  الجــالس بجانبــك وانــت إختيــار ورئــيس التجــار، فهــل هــذا الول
  تعشقه وتميل إلى الغالم. فصرخ عليه وقال له: اسكت قبح اهللا ذاتك وصفاتك هذا ولدي.

لــه: عمرنــا مــا رأينــا لــك ولــدًا، فقــال لــه: لمــا جئتنــي بمعكــر البــيض جملــت زوجتــي وولدتــه ولكــن مــن  فقــال 
خوفي عليه من العين ربيته في طابق تحت األرض وكان مـرادي أنـه ال يطلـع حتـى يمسـك لحيتـه بيـده فمـا 

النقيــب إلــى رضــيت أمــه وطلــب منــي أن أفــتح لــه دكانــًا وأحــط عنــده بضــائع وأعلمــه البيــع والشــراء، فــذهب 
التجــار وأخبــرهم بحقيقــة األمــر فقــاموا كلهــم بصــحبته وتوجهــوا إلــى شــاه بنــدر التجــار ووقفــوا بــين يديــه وقــرأوا 



الفاتحة وهناوه بذلك الغالم وقـالوا لـه: ربنـا يبقـي األصـل والفـرع ولكـن الفقيـر منـا لمـا ياتيـه ولـدًا أو بنتـاال بـد 
أقاربــه وأنــت لــم تعمــل ذلــك فقــال لهــم: لكــم علــي ذلــك أن يصــنع ألخوانــه دســت عصــيدة ويعزمــة معارفــه و 

  ويكون اجتماعنا في البستان.
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد المئتين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن شــاه بنــدر التجــار وعــد التجــار بالســماط وقــال لهــم: يكــون اجتماعنــا فــي 

  لبستان.ا
فلما أصـبح الصـباح أرسـل الفـراش للقاعـة والقصـر الـذين فـي البسـتان وأمـره بفرشـهما وأرسـل آلـة الطـبخ مـن 
خرفــان وســمن وغيــر ذلــك ممــا يحتــاج إليــه الحــال وعمــل ســماطين ســماطًا فــي القصــر وســماطًا فــي القاعــة 

ل الرجــل الشــائب فأنــا اتلقــاه وتحــرم التــاجر شــمس الــدين وتحــرم ولــده عــالء الــدين وقــال لــه: يــا ولــدي إذا دخــ
وأجلســه علــى الســماط الــذي فــي القصــر وأنــت ولــدي إذا دخــل الولــد األمــر فخــذه وادخــل بــه القاعــة واجلســه 

فقــال: يــا ولــدي إن  ؟علــى الســماط فقــال لــه: ألي شــيء يــا أبــي تعمــل ســماطين واحــد للرجــال وواحــد لــألوالد
فلمـا جـاء التجـار صـلر شـمس الـدين يقابـل الرجـال  األمرد يستحي أن يأكل عند الرجال فاستحسن ذلك ولده

ـــدين يقابـــل األوالد ويجلســـهم فـــي القاعـــة ثـــم وضـــعوا الطعـــام وشـــربوا  ـــده عـــالء ال ويجلســـهم فـــي القصـــر وول
ــم والحــديث وكــان بيــنهم تــاجر يســمى محمــود  الشــرابات وأطلقــوا البخــور ثــم قعــد اإلختياريــة فــي مــذاكرة العل

مجوســًا فــي البــاطن وكــان يبغــي الفســاد ويهــوى األوالد فنظــر إلــى عــالء البلخــي وكــان مســلمًا فــي الظــاهر و 
الدين نظرة أعقبته ألف حسرة وعلق له الشيطان جوهرة في وجهه فأخذه به الغرام والوجد والهيـام وكـان ذلـك 
التاجر الذي اسمه محمود البلخـي يأخـذ القمـاش والبضـائع مـن والـد عـالء الـدين. ثـم إن محمـود البلخـي قـام 

شى وانعطف نحوا األوالد فقاموا لملتقاه وكن عالء الدين فقام يزيـل الضـرورة فالتفـت التـاجر محمـود إلـى يتم
األوالد وقال لهم: إن طيبتم خاطر عالء الدين على السفر مغي أعطيت كـل واحـد مـنكم بدلـة تسـاوي جملـة 

عـالء الـدين أقبـل علـيهم فقـاموا من المال ثم توجـه منعنـدهم إلـى مجلـس الرجـال فبينمـا األوالد جالسـون وٕاذا ب
لملتقاه وأجلسوه بينهم في صدر المقام فقام ولد منهم وقال لرفيقه: يا سيدي حسن أخبرني برأس المال الـذي 

فقال له: أنا لمـا كبـرت ونشـات وبلغـت مبلـغ الرجـال قلـت ألبـي: يـا  ؟عندك تبيع فيه وتشتري من أين جاءك
نــا مــا عنــدي شــيء ولكــن رح خــذ مــاًال مــن واحــد تــاجر واتجــر بــه والــدي أحضــر لــي متجــرًا فقــال: يــا ولــدي أ

وتعلم البيع والشراء واألخذ والعطاء فتوجهت إلى واحد من التجار واقترضت منـه ألـف دينـار فاشـتريت بهمـا 
قماشًا وسافرت به إلى الشام فربحت المثل مثلين ثم أخذت من الشـام وسـافرت بـه إلـى بغـداد وبعتـه فربحـت 

ولم أزل حتى صار رأس مالي نجو عشرة آالف دينار وصار كل واحد من األوالد يقول لرفيقـه المثل مثلين 
مثــل ذلــك إلــى أن دار الــدور وجــاء الكــالم إلــى عــالء الــدين أبــي الشــامات فقــالوا لــه: وانــت يــا ســيدي عــالء 

كان وأرجـع فقال لهم: أنا تربيت في طـابق تحـت األرض وطلعـت منـه فـي هـذه الجمعـة وأنـا أروح الـد ؟الدين



منه إلى البيت، فقالوا له: أنت متعود علـى قعـود البيـت وال تعـرف لـذة السـفر، والسـفر مـا يكـون إال للرجـال، 
فقــال لهــم: أنــا مــا لــي حاجــة بالســفر ولــيس للراحــة قيمــة فقــال واحــد مــنهم لرفيقــه: هــذا مثــل الســمك إن فــارق 

ار إلال بالسفر ألجل المكسب فحصـل لعـالء الـدين الماء مات ثم قالوا له: يا عالء الدين ما فخر أوالد التج
فقـال لهـا:إن أوالد  ؟غيظ بسبب ذلك وطلع من عندالوالد وهو باكي العين فقالت له أمه: مـا يبكيـك يـا ولـدي

التجـــار جميعـــًا يعـــايرونني وقـــالوا لـــي: مـــا فخـــر أوالد التجـــار إال بالســـفر ألجـــل أن يكســـبوا الـــدراهم. وأدرك 
  عن الكالم المباح.شهرزاد الصباح فسكتت 

  
  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عالء الدين قـال لوالدتـه: إن أوالد التجـار عـايروني وقـالوا لـي: مـا فخـر  
نعم،  قال: ؟أوالد التجار إال بالسفر ألجل أن يكسبوا الدراهم والدنانير فقالت أمه: يا ولدي هل مرادك السفر

فقال لها: إلى مدينة بغداد فـإن اإلنسـان يكسـب فيهـا المثـل مثلـين، فقالـت:  ؟فقالت له: تسافر إلى أي البالد
يا ولدي إن أباك عنده مـال كثيـر وٕان لـم يجهـز لـك متجـرًا مـن مالـه فأنـا أجهـز لـك متجـرًا مـن عنـدي، فقـال 

لعبيد وأرسـلتهم إلـى الـذين يحزمـون القمـاش لها: خير البر عاجله فإن كان معروفًا فإن هذا وقته فاحضرت ا
  وفتحت حاصًال واخرجت منه قماشًا وحزموا عشرة أحمال. هذا ما كان من أمر أمه.

و أمــا مــا كــان مــن أمــر أبيــه فإنــه التفــت فلــم يجــد ابنــه عــالء الــدين فــي البســتان فســأل عنــه فقــالوا انــه ركــب 
زله رأى أحماًال محزومة فسأل عنهـا فأخبرتـه زوجتـه بغلته وراح إلى البيت، فركب وتوجه خلفه فلما دخل من

بما وقع من أوالد التجار لولده عالء الدين فقال له: يا ولدي خيـب اهللا الغربـة فقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليه وسلم: من سعادة المـرء أن يـرزق فـي بلـده. وقـال األقـدمون: دع السـفر ولـو كـان مـيًال، ثـم قـال لولـده: 

فقــال لــه ولــده: ال بــد لــي مــن الســفر إل بغــداد بمتجــر وٕاال قلعــت  ؟الســفر وال رجــع عنــهعــل صــممت علــى 
ثيــابي ولــبس ثيــاب الــدراويش وطلعــت ســائحًا فــي الــبالد، فقــال لــه: مــا أنــا محتــاج وال معــدم بــل عنــدي منــال 

مـن القمـاش كثير وأراه جميع ما عنده من المال والمتاجر والقماش وقال لـه: أنـا عنـدي لكـل بلـد مـا يناسـبها 
والمتـاجر وأراه مــن جمـل ذلــك أربعـين حمــًال محـزمين ومكتوبــًا علـى كــل حمـل ثمنــه ألـف دينــار، ثـم قــال: يــا 
ولــدي خــذ األربعــين حمــًال والعشــرة أحمــال التــي مــن عنــد أمــك وســافر مــع ســالمة اهللا تعــالى ولكــن يــا ولــدي 

واد الكــالب فإنهمــا تــراوح فيهمــا أخــاف عليــك مــن غابــة فــي طريقــك تســمى غابــة األســد وواد هنــاك يقــال لــه 
فقال: مــن بــدوي قــاطع الطريــق يقــال لــه: عجــالن فقــال لــه: ؟األرواح بغيــر ســماح، فقــال لــه: لمــاذا يــا والــدي

الرزق رزق اهللا وٕان كان لي فيه نصيب لم يصبني ضرر، ثم ركـب عـالء الـدين مـع والـده وسـار إلـى سـوق 
اه بندر التجار وقال له: واهللا زمـان يـا سـيدي مـا استقضـينا الدواب وٕاذا بعكام نرل من فوق بغلته وقبل يد ش

 في تجارات، فقال له: لكل زمان دولة ورجال ورحم اهللا من قال: 

 ولحيته تقـابـل ركـبـتـيه  وشيخ في جهات األرض يمشي



 فقال وقد لوى نـحـوي يديه  فقلت له لمـاذا أنـت مـحـن

 عـلـيه بحـثـاً  وهاأنا منحن  شبابي في الثرى قد ضاع مني

فلما فرغ من شعره قال: يا مقدم ما مراده السفر إال ولدي هذا فقال له العكام: اهللا يحفظه عليك، ثم إن شـاه 
بندر التجار عاهد بين ولده وبين العكـام وجعلـه ولـده وأوصـاه عليـه وقـال لـه: خـذ هـذه المائـة دينـار لغلمانـة 

سـتر السـيد عبـد القـادر الجيالنـي وقـال لـه: يـا ولـدي أنـا غائـب ثم إن شاه بنـدر التجـار اشـترى سـتين بغـًال و 
وهذا أبوك عوضـًا عنـي وجميـع مـا يقولـه لـك طاوعـه فيـه، ثـم توجـه بالبغـال والغلمـان وعملـوا فـي تلـك الليلـة 
ختمة ومولد الشيخ عبـد القـادر الجيالنـي، ولمـا أصـبح الصـباح أعطـى شـاه بنـدر التجـار لولـده عشـرة آالف 

: إذا دخلــت بغــداد ولقيــت القمــاش رائجــًا معــه، فبعــه وٕان لقيــت حالــه واقفــًا اصــرف مــن هــذه دينــار وقــال لــه
  الدنانير،ثم حملوا البغال وودعوا بعضهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد المئتين 
لما أمروا العبيد أن يحملـوا البغـال ودعـوا شـاه بنـدر  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عالء الدين والعكام 

التجار والد عالء الدين وساروا حتى خرجوا من المدينة وكان محمود البلخي تجهز للسفر إلى جهـة بغـداد، 
وأخرج حموله ونصب صواوينه خارج المدينة وقـال فـي نفسـه: مـا تحظـى بهـذا الولـد إال فـي الخـالء ألنـه ال 

عليك وكان ألب الولد ألف دينار عند محمود البلخي بقية معاملة فـذهب إليـه وودعـه  واشي وال رقيب يعكر
وقــال لــه: أعــط اللــف دينــار لولــدي عــالء الــدين وأوصــاه عليــه وقــال: إنــه مثــل ولــدك، فــاجتمع عــالء الــدين 
بمحمــود الــذي قــدم لعــالء الــدين المأكــل والمشــرب هــو وجماعتــه، ثــم توجهــوا للســفر وكــان للتــاجر محمــود 
البلخي أربعة بيوت واحد فـي مصـر وواحـد فـي الشـام وواحـد فـي حلـب وواحـد فـي بغـداد ولـم يزالـوا مسـافرين 
في البراري والقفار حتى أشرفوا على الشام فأرسل محمود عبده إلى عالء الـدين فـرآه قاعـدًا يقـرأ فتقـدم وقبـل 

زلــه، فقـال لــه: لمـا أشــاور أبــي فقـال لــه: سـيدي يســلم عليــك ويطلبـك لعزومتــك فـي من ؟يديـه فقــال: مـا تطلــب
المقــدم كمــال الــدين العكــام فشــاوره علــى الــرواح فقــال لــه: ال تــرح، ثــم ســافروا مــن الشــام إلــى أن دخلــوا إلــى 
حلب فعمل محمـود البلخـي عزومـة وأرسـل يطلـب عـالء الـدين فشـاور المقـدم فمنعـه وسـافروا مـن حلـب إلـى 

لخــي عزومــة وأرســل بطلــب عــالء الــدين، فشــاور المقــدم أن بقــي بيــنهم وبــين بغــداد مرحلــة فعمــل محمــود الب
فمنعه، فقـال عـالء الـدين: ال بـد لـي مـن الـرواح، ثـم قـام وتقلـد بسـيف تحـت ثيابـه وسـار إلـى أن دخـل علـى 
محمود البلخي فقام لملتقاه وسلم عليه وأحضر لـه سـفرة عظيمـة فـأكلوا وشـربوا وغسـلوا أيـديهم ومـال محمـود 

فقـال: إنـي أحضـرتك  ؟يأخذ منه قبلة فالقاه في كفه وقال لـه: مـا مـرادك أن تعمـلالبلخي على عالء الدين ل
 ومرادي أعمل معك حظًا في هذا المجال ونفسر قول من قال: 

 كجلب شويهة أو شي بيضـه  أيمكن أن تجيء لنا لحـظـه

  وتقبض ما تحمل من فضيضه  وتأكل ما تيسر مـن خـبـيز

 قبـيضـه رًا أو فتيرًا أوشبي  وتحمل ما تشاء بغير عـسـر



ثم إن محمود البلخي هـم بعـالء الـدين وأراد أن يفترسـه فقـام عـالء الـدين وجـرد سـيفه وقـال لـه: واشـيبتاه أمـا 
  تخشى اهللا وهو شديدالمحال ولم تسمع قول من قال: 

  إن البياض سريع الحمل للدنس  احفظ مشيبك من عيب يدنسـه

ل لمحمـود: إن هـذه البضـاعة أمانـة اهللا ال تبـاع، ولـو بعتهـا لغيـرك لبعتهـا فلما فرغ عالء الدين من شـعره قـا
لك بالفضة، ولكن واهللا يا خبيث ما بقيت أرافقك أبدًا، ثم رجع عالء الدين إلى المقدم كمال الدين وقـال لـه: 

لـك ال تـروح إن هذا رجل فاسق فأنا ما بقيت أرافقه أبدًا، وال أمشي معه في الطريق فقال لـه: يـا ولـدي قلـت 
  عنده، ولكن يا ولدي إن افترقنا منه نخشى على انفسنا التلف فخلنا قفًال واحدًا.

فقال له: ال يمكن أن أرافقه في الطريق أبدًا ثم حمل عالء الـدين حمولـه وسـار هـو ومـن معـه إلـى أن نزلـوا 
رعوا في المسـير لعلنـا نحصـل في واد وأرادوا أن يحطوا فيه فقال العكام: ال تحطوا هنا واستمروا رائحين وأس

ـــة أنيملكهـــا  ـــًا علـــى المدين ـــإنهم ال يفتحونهـــا وال يقفلونهـــا إال بعـــد الشـــمس خوف بغـــداد قبـــل أن تقفـــل أبوابهـــا ف
الروافض ويرموا كتب العلم في دجلـة، فقـال لـه: يـا والـدي أنـا مـا توجهـت بهـذا المتجـر إلـى هـذا البلـد ألجـل 

اس، فقال له: يا والدي نخشى عليك وعلى مالك من العـرب، فقـال أن أتسبب بل ألجل الفرجة على بالد الن
أنـا مـا أدخـل بغـداد إلال فـي وقـت الصـباح ألجـل أن تنظـر أوالد  ؟له عالء الدين: عل أنت خادم أو مخدوم

بغــداد إلــى متجــري ويعرفــونني فقــال لــه العكــام: افعــل مــا تريــد فأنــا أنصــحك وأنــت تعــرف خالصــك فــأمرهم 
األحمــال عــن البغــال فــأنزلوا األحمــال ونصــبوا الصــيوان واســتمروا مقيمــين إلــى نصــف  عــالء الــدين بتنزيــل

الليل. ثم طلع عالء الدين يزيل ضرورة فرأى شيئًا يلمع على بعد فقال للعكام: يا مقدم ما هذا الشيء الـذي 
ورئيسـهم يسـمى فتأمل العكام وحقق النظر فرأى الذي يلمع أسنة رماح وسيوفًا بدوية، وٕاذا بهـم عـرب  ؟يلمع

  شيخ العرب عجالن أبو ناب، ولما قرب العرب منهم ورأوا حمولهم قالوا لبعضهم: يا ليلة الغنيمة.
فلما سمعوهم يقولون ذلك قال المقدم كمال الدين العكام: حاس يا أقـل العـرب فلطشـه أبـو نـاب بحربتـه فـي  

قا: حــاس يــا أخــس العــرب فضــربوه صــدره فخرجــت تلمــع مــن ظهــره فوقــع علــى بــاب الخيمــة قتــيًال فقــال الســ
بســيف علــى عاتقــه فخــرج يلمــع مــن عالئقــه ووقــع قتــيًال، كــل هــذا جــرى وعــالء الــدين واقــف ينظــر. ثــم إن 
العــرب جــالوا وصــالوا علــى القافلــة فقتلــوهم ولــم يبــق أحــد مــن طائفــة عــالء الــدين ثــم حملــوا األحمــال علــى 

لك إال بغلتك وبدلتك هذه فقام وقطع البدلة ورماها علـى ظهور البغال وراحوا فقال عالء الدين لنفسه: ما يقت
ظهر البغلة وصـار بـالقميص واللبـاس فقـط والتفـت قدامـه إلـى بـاب الخيمـة فوجـد بركـة دم سـائلة مـن القتلـى 

  فصار يتمرغ فيها بالقميص واللباس حتى صار كالقتيل الغريق في دمه. هذا ما كان من أمره.
ب عجـالن فإنـه قـال لجماعتـه: يـا عـرب هـذه القافلـة داخلـة مـن مصـر أو و أما مـا كـان مـن أمـر شـيخ العـر 

  خارجة من بغداد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الخامسة والتسعين بعد المئتين 
و قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن أن البـدوي لمـا قـال لجماعتـه: يـا عـرب هـذه القافلـة داخلـة مـن مصـر أ

خارجة من بغداد فقالوا له: داخلة من مصر إلـى بغـداد فقـال لهـم: ردوا علـى القتلـى ألنـي أظـن أن صـاحب 
هــذه القافلــة لــم يمــت فــرد العــرب علــى القتلــى وصــاروا يــردون القتلــى بــالطعن والضــرب إلــى أن وصــلوا إلــى 

ت نفسك ميتًا فنحن نكمل قتلـك عالء الدين وكان قد ألقى نفسه بين القتلى. فلما وصلوا إليه قالوا: أنت جعل
وسحب البدوي الحربة وأراد أن يغرزها في صدر عالء الدين فقال عـالء الـدين: يـا بركتـك يـا سـيدتي نفيسـة 
هذا وقتك وٕاذا بعقـرب لـدغ البـدوي فـي كفـه، فصـرخ وقـال: يـا عـرب تعـالوا إلـي فـإني لـدغت ونـزل مـن فـوق 

فقـال لهـم: لـدغني عقـرب، ثـم  ؟وقالوا له: أي شـيء أصـابك ظهر فرسه فأتاه رفقاؤه وأركبوه ثانية على فرسه
  أخذوا القافلة وساروا. هذا ما كان من أمرهم.

و أمــا مــا كــان مــن أمــر محمــود البلخــي فإنــه أمــر بتحميــل األحمــال وســافر إلــى أن وصــل إلــى غابــة األســد 
باس فقط فقال له: من فعل فوجد غلمان عالء الدين كلهم قتلى وعالء الدين نائمًا وهو عريان بالقميص والل

فقـال: يـا ولـدي فـداك البغـال واألمـوال وتسـل بقـول  ؟فقـال لـه: العـرب ؟بك هذه الفعال وخالك في أسـوأ حـال
  من قال: 

 األظافر فما المال إال مثل قص  إذا سلمت هام الرجال من الردى

كبــه بغلــة وســافروا إلــى أن و لكــن يــا ولــدي انــزل وال تخشــى بأســًا فنــزل عــالء الــدين مــن شــباك الصــهريج وأر 
دخلوا مدينة بغداد في دار محمود البلخي فأمر بدخول عالء الدين الحمام وقال له: المال واألحمـال فـداؤك 
يــا ولــدي وٕان طــاوعتني أعطيــك قــدر مالــك وأحمالــك مــرتين وبعــد طلوعــه مــن الحمــام أدخلــه قــاعو مزركشــة 

ا جميـع األطعمـة فـأكلوا وشـربوا ومـال محمـود البلخـي بالذهب لهـا أربعـة لـواوين، ثـم أمـر بإحضـار سـفرة فيهـ
على عالء الدين ليأخذ من خده قبلة فلقيها عالء الدين بكفه وقال له: هل أنت إلى اآلن قـابع لضـاللك أمـا 

فقـال: أنـا مـا أعطيتـك  ؟قلت لك: أنا لو كنت بعت هذه البضاعة لغيرك بالذهب ما كنت أبيعها لـك بالفضـة
  دلة إال ألجل هذه القضية فإنني من غرامي بك في خيال وهللا در من قال: المتجر والبغلة والب

  أبو بالل شيخنا عن شريك  حدثنا عن بعض أشياخـه

 بالضم والتقبيل حتى ينيك  ال يشتفي العاشق مما بـه

اب فقـال لــه عــالء الــدين: إن هــذا شــيء ال يمكــن أبــدًا فخـذ بــدلتك وبغلتــك وافــتح البــاب حتــى أروح، ففــتح البــ
فطلــع عــالء الــدين والكــالب تنــبح وراءه وســار فبينمــا هــو ســائر إذ ببــاب مســجد فــدخل فــي دهليــز المســجد 
واســتكن فيــه وٕاذا بنــور مقبــل عليــه فتأملــه فــرأى فانوســين فــي يــد عبــدين قــدام اثنــين مــن التجــار واحــد منهمــا 

ن تـرد لـي بنـت عمـي. فقـال إختيار حسن الوجه، والثاني شاب فسمع الشاب يقـول إلختيـار: بـاهللا يـا عمـي أ
ثم إن اإلختيار التفت على يمينه فرأى ذلك الولـد  ؟له: أما نهيتك مرارًا عديدة وانت جاعل الطالق مصحفك

فقال له: أنـا عـالء الـدين بـن شـمس الـدين شـاه بنـدر التجـار بمصـر  ؟كأنه فلقة قمر فقال: يا غالم من أنت



مــن البضــاعة. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن  وتمنيــت علــى والــدي المتجــر فجهــز لــي خمســين حمــالً 
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن عـالء الـدين: فجهـز لـي خمسـين حمـًال مـن البضـاعة وأعلطـاني عشـرة  
مـالي وأحمـالي فـدخلت هـذه آالف دينار، وسافرت حتى وصلت إلـى غابـة األسـد فطلـع علـي العـرب وأخـذوا 

المدينـة ومـا أدري أيـن أبيــت فرأيـت هـذا المحـل فاســتكنت فيـه، فقـال لــه: يـا ولـدي مـا تقــول فـي أنـي أعطيــك 
فقـال لـه: إن هـذا  ؟ألف دينار وبدلة بألف دينار، فقال له عالء الدين: على أي وجه تعطينـي ذلـك يـا عمـي

نــت لــم يكــن لــي غيرهــا تســمى زبيــدة العوديــة وهــي ذات الغــالم الــذي معــي ولــم يكــن ألبيــه غيــره وأنــا عنــدي ب
حســن وجمــال فزوجتهــا لــه وهــو يحبهــا وهــي تكرهــه فحنــث يمينــه بــالطالق الــثالث فمــا صــدقت زوجتــه بــذلك 
حتى افترقت منه فشاروا علي جميـع النـاس أنـي أردهـا لـه فقلـت لـه: هـذا ال يصـح إال بالمحلـل واتفقـت معـه 

ريبًا ال يعـايره أحـد بهـذا األمـر وحيـث كنـت أنـت غريبـًا فتعـال معنـا لكتـب على أن نجعل المحلل له واحدًا غ
كتابك عليها وتبيت عنـدها هـذه الليلـة وتصـبح تطلقهـا ونعطيـك مـا ذكرتـه لـك، فقـال عـالء الـدين فـي نفسـه: 
مبيتـــي ليلـــة مـــع عـــروس فـــي بيـــت علـــى فـــراش أحســـن مـــن مبيتـــي فـــي األزقـــة والـــدهاليز فســـار معهمـــا إلـــى 

  القاضي.
فقــال:  ؟نظــر القاضــي إللــى عــالء الــدين وقعــت محبتــه فــي قلبــه وقــال ألبــي البنــت: أي شــيء مــرادكم فلمــا

مرادنا أن نعمل هذا محلَال لبنتنا ولكن نكتب عليه حجة بمقدم الصداق عشـرة آالف دينـار فـإذا بـات عنـدها 
نـت حجـة بـذلك ثـم أخـذ وأصبح طلقها أعطيناه بدلـة بـألف دينـار فعقـدوا العقـد علـى هـذا الشـرط وأخـذ أبـو الب

عالء الدين معه وألبسه البدلة وساروا به إلى أن وصلوا دار ابنته، فأوقفه على باب الدار ودخل على ابنته 
وقال لها: خذي حجة صـداقك، فـإني كتبـت علـى شـاب ملـيح يسـمى عـالء الـدين أبـي الشـامات فتوصـي بـه 

  غاية الوصاية، ثم أعطاها الحجة وتوجه إلى بيته.
بن عم البنت فإنه كان له قهرمانة تتردد على زبيـدة العوديـة بنـت عمـه وكـان يحسـن إليهـا فقـال لهـا: و اما ا

يا أمي إن زبيدة بنت عمي متى رأت هـذا الشـاب الملـيح ال تقبلنـي بعـد ذلـك فأنـا أطلـب منـك أنتعملـي حيلـة 
عـالء الـدين وقالـت لـه: يـا وتمنعي الصبية عنه فقالت له ك وحياة شـبابك مـا أخليـه يقربهـا. ثـم إنهـا جـاءت ل

ولدي أنصحك باهللا تعالى فاقبل نصيحتي وال تقرب تلك الصبية ودعها تنـام وحـدها وتلمسـها وال تـدن منهـا، 
فقالت له: إن جسدها مآلن بالجـذام وأخـاف عليـك منهـا أنتعـدي شـبابك الملـيح فقـال لهـا:  ؟فقال: ألي شيء

ها مثل ما قالت لعـالء الـدين فقالـت لهـا: ال حاجـة لـي بـه ليس لي بها حاجة ثم انتقلت إلى الصبية وقالت ل
  بل أدعه ينام وحده ولما يصبح الصباح يروح لحال سبيله.

ثم دعت الجارية وقالت لها: خذي سفرة الطعام وأعطيها له يتعشى فحملت الجاريـة سـفرة الطعـام ووضـعتها 
لـه الصـبية فوجـدت صـوته يشـبه بين يديه فاكل حتى اكتفى، ثم قعد وقـرأ سـورة يـس بصـوت حسـن فصـغت 



مزامير آل داود، فقالت في نفسها: اهللا ينكد على هـذه العجـوز التـي قالـت لـي عليـه انـه مبتلـى بالجـذام فمـن 
  كانت به هذه الحالة ال يكون صوته هكذا وغنما هذا الكالم كذب.

قـف الطيـر فـي ثم إنهـا وضـعت فـي يـديها عـودًا مـن صـنعة الهنـود وأصـلحت أوتـاره وغنـت عليـه بصـوت يو 
 كبد السماء وأنشدت هذين البيتين: 

 تغار غصون البان منه إذا مشى  تعشقت ظبيًا ناعس الطرف أحورا

 يشـا وذلك فضل اهللا يؤتيه مـن  بما تغني والغير يحظى بوصلـه

  فلما سمعها انشدت هذا الكالم بعد أن ختم السورة غنى وانشد هذا البيت: 
 الورد وما في خدود البساتين من  القد سالمي على ما في الثياب من

  فقامت الصبية وقد زادت محبتها له ورفعت الستارة فلما رآها عالء الدين أنشد هذين البيتين: 
 وفاحت عنبرًا ورنت غزاال  بدت قمر ومالت غصن بان

  فساعة هجرها يجد الوصاال  كأن الحزن مشغوف بقلبـي

اف صــنعة خفــي األلطــاف ونظــر كــل واحــدمنهما نظــرة أعقبتهــا ألــف ثــم غنهــا خطــر تهــز اردافــًا تميــل بأعطــ
  حسرة، فلما تمكن في قلبه منها سهم اللحظين أنشد هذين البيتين: 

 ليالي وصلها بالرقمتـين  بدت قمر السماء فأذكرتني

 رأيت بعينها ورأت بعيني  كالنا ناظر قمرًا ولـكـن

  ن وانشد هذين البيتين: فلما قربت منه ولم يبقبينه وبينها غير خطوتي
 في ليلة فأرت ليالي أربـعـا  نشرت ثالث ذوائب من شعرها

  فأرتني القمرين في وقت معا  واستقبلت قمر السماء بوجهها 

فلما أقبلت عليه قال لها: ابعـدي عنـي لـئال تعـديني فكشـفت عـن معصـمها فـانفرق المعصـم فـرقتين وبياضـه 
عنــي فإنــك مبتلــى بالجــذام لــئال تعــديني، فقــال لهــا: وأنــا اآلخــر أخبرتنــي كبيــاض اللجــين، ثــم قالــت لــه: ابعــد 

العجــوز أنــك مصــابة بــالبرص ثــم كشــف لهــا عــن ذراعــه فوجــدت بدنــه كالفضــة النقيــة فضــمته إلــى حضــنها 
  وضمها إلى صدره واعتنق االثنان بعضهما.

فقالـت: مـددك يـا شـيخ زكريـا  ثم أخذته وراحت على ظهرها وفكت لباسها فتحرك عليها الذي خلفـه لـه الوالـد
يا أبا العروق وحط يديه علـى خاصـرتيها ووضـع عـرق الحـالوة فـي الخـرق فوصـل إلـى بـاب الشـعرية وكـان 
مـورده مــن بــاب الفتــوح وبعــد ذلــك دخــل ســوق االثنـين والثالثــاء واألربعــاء والخمــيس فوجــد البســاط علــى قــدر 

  الليوان ودور الحق على غطاه حتى ألقاه.
فقـال  ؟لصباح قال لها: يا فرحة مـا تمـت أخـذها الغـراب وطـار فقالـت لـه: مـا معنـى هـذا الكـالمفلما أصبح ا

فقــال لهــا: إن أبــاك كتــب  ؟لهــا: ســيدتي مــا بقــي لــي قعــود معــك غيــر هــذه الســاعة فقالــت لــه: مــن يقــول ذلــك



آلن يـدي علي حجة بعشرة آالف دينار مهرك وٕان لم أوردهـا هـذا اليـوم حبسـوني عليهـا فـي بيـت القاضـي وا
 ؟قصيرة عن نصف فضة واحد من العشرة آالف دينار، فقالت له: يـا سـيدي هـل العصـمة بيـدك أو بأيـديهم

فقــال لهــا: العصــمة بيــدي ولكــن مــا معــي شــيء فقالــت لــه: إن األمــر ســهل وال تخشــى شــيئًا ولكــن خــذ هــذه 
يـه حـول جميـع مالـه مـن المائة دينار ولو كـان معـي غيرهـا ألعطيتـك مـا تريـد فـإن أبـي مـن محبتـه البـن أخ

عندي إلى بيته حتى صيغتي أخذها كلها، وٕاذا أرسل إليك رسـوًال مـن طـرف الشـرع فـي غـد. وأدرك شـهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والتسعين بعد المئتين 
يـك رسـوًال مـن طـرف الشـرع فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية قالت لعالء الدين: وٕاذا أرسلوا إل

غــد وقــال لــك القاضــي وأبــي: طلــق فقــل لهمــا: فــي أي مــذهب يجــوز أننــي أتــزوج فــي العشــاء وأطلــق فــي 
ثــم إنــك تقبــل يــد القاضــي وتعطيــه إحســانًا وكــذا كــل شــاهد تقبــل يــده وتعطيــه عشــرة دنــانير فكلهــم  ؟الصــباح

ينـار والبغلـة والبدلـة علـى حكـم الشـرط الـذي يتكلمون معك فإذا قالوا لك: ألي شـيء مـا تطلـق وتأخـذ ألـف د
فقــل لهــم: أنــا مــا عنــدي فيهــا كــل شــعرة بــألف دينــار وال أطلقهــا أبــدًا وال آخــذ بدلــة وال غيرهــا  ؟شــرطناه عليــك

فإذا قال لك القاضي: ادفع المهر فقـل لـه: أنـا معسـر اآلن وحينئـذ يسـترفق بـك القاضـي والشـهود ويمهلونـك 
  مدة.

م وٕاذا برسول القاضي يدق الباب فخرج إليه فقال له الرسول: كلـم األفنـدي، فـإن نسـيبك فبينما هما في الكال
 ؟طالبك فأعطاه خمسة دنانير وقال له: يا محضر في أي شـرع أنـي أتـزوج فـي العشـاء وأطلـق فـي الصـباح

وا لـه: ألي فقال له: ال يجوز عندنا أبدًا وٕان كنت تجهل الشرع فأنا أعمل وكيلك وساروا إلـى المحكمـة، فقـال
فتقـدم إلـى القاضـي وقبـل يـده ووضـع فيهـا خمسـين دينـارًا  ؟شيء لم تطلق المرأة وتأخذ مـا وقـع عليـه الشـرط

فقــال  ؟وقــال لــه: يــا موالنــا القاضــي فــي أي مــذهب أنــي أتــزوج فــي العشــاء وأطلــق فــي الصــباح قهــرًا عنــي
بــو الصــبية: إن لــم تطلــق فــادفع القاضــي: ال يجــوز الطــالق باإلجبــار فــي أي مــذهب مــن المســلمين. فقــال أ

الصــداق عشــرة آالف دينــار، فقــال عــالء الــدين: أمهلنــي ثالثــة أيــام، فقــال القاضــي: ال تكفــي ثالثــة أيــام فــي 
المهلة يمهلك عشرة أيام واتفقوا على ذلك وشرطوا عليه بعد عشرة أيام وٕاما الطالق، فطلع من عندهم علـى 

ا يحتــاج إليــه مــن المأكــل وتوجــه إلــى البيــت فــدخل علــى الصــبية هــذا الشــرط فأخــذ اللحــم واألرز والســمن ومــ
  وحكى جميع ما جرى له بين الليل والنهار يساوي عجائب وهللا در من قال: 

  وصبورًا إذا أتتك مصيبة  كن حليمًا إذا بليت بغـيظ

 مثقالت يلدن كل عجيبة  فالليالي من الزمان حبالى

فـأكال وشـربا وتلـذذا وطربـا، ثـم طلـب منهـا أن تعمـل نوبـة سـماع  ثم قامت وهيأت الطعام وأحضرت السـفرة 
فأخــذت العــود وعملــت نوبــة يطــرب منهــا الحجــر الجلمــود ونــادت األوتــار فــي الحضــرة يــا داود ودخلــت فــي 
دارج النوبة، فبينما هما في حظ ومزاح وبسط وانشراح وٕاذا بالباب يطرق فقالت له: قم انظـر مـن فـي البـاب 



فقــالوا لــه: يــا سيدســي نحــن  ؟فوجــد أربعــة دراويــش واقفــين فقــال لهــم: أي شــيء تطلبــون فنــزل وفــتح البــاب
دراويــش غربــاء الــديار وقــوت روحنــا الســماع ورقــائق األشــعار ومرادنــا أن نرتــاح عنــدك هــذه الليلــة إلــى وقــت 

ويحفــظ  الصــباح ثــم نتوجــه إلــى حــال ســبيلنا وأجــرك علــى اهللا تعــالى فإننــا نعشــق الســماع ومــا فينــا واحــد إال
  القصائد واألشعار والموشحات.

فقال لهم: علي مشورة، ثم طلع وأعلمها فقالت له: افتح لـه البـاب وأطلعهـم وأجلسـهم ورحـب بهـم ثـم احضـر 
 لهم طعامًا فلم يأكلوا وقالوا له: يا سيدي إن زاردنا ذكر اهللا بقلوبنا وسماع المغاني بآذاننا، وهللا در من قال: 

 وما األكل إال سمة البـهـائم  ن اجتماعناوام القصد إال أن يكو 

و قـد كنـا نسـمع عنـدك ســماعًا لطيفـًا فلمـا طلعنـا بطــل السـماع فيـا هـل تـرى التــي كانـت تعمـل النوبـة جاريــة 
فقــال لهـم: هــذه زوجتــي وحكـى لهــم كــل مـا جــرى لــه وقـال لهــم: إن نســيبي  ؟بيضـاء أو ســوداء أو بنـت نــاس

هلوني عشرة أيام فقال درويش منهم: ال تحزن وال تأخذ في خـاطرك عمل علي عشرة آالف دينار مهرها وأم
إال الطيب فأنا شيخ التكية وتحـت يـدي أربعـون درويشـًا أحكـم علـيهم وسـوف أجمـع لـك العشـرة آالف دينـار 
منهم وتوفي المهر الذي عليك لنسيبك ولكن قل لها أن تعمـل لنـا نوبـة ألجـل نحظـى بسـماعها ويحصـل لنـا 

  ماع لقوم كالغذاء لقوم ولقوم كالدواء ولقوم كالمروحة.انتعاش فإن الس
و كان هؤالء الدراويش األربعة: الخليفة هارون الرشيد والوزير جعفر البرمكـي وأبـو نـواس الحسـن بـن هـانئ 
ومسرور سياف النقمة، وسبب مرورهم على هذا البيت أن الخليفة حصل لـه ضـيق صـدر فقـال للـوزير: إن 

في المدينة ألنه حاصل عندي ضيق صـدر فلبسـوا لـبس الـدراويش ونزلـوا فـي المدينـة مرادنا أن ننزل ونشق 
فجازوا على تلك الدار فسـمعوا النوبـة فـأحبوا أن يعرفـوا حقيقـة األمـر، ثـم إنهـم بـاتوا فـي حـظ ونظـام ومناقلـة 

حــال  كــالم إلــى أن أصــبح الصــباح فحــط الخليفــة مائــة دينــار تحــت الســجادة ثــم أخــذوا خــاطره وتوجهــوا إلــى
ســبيلهم، فلمــا رفعــت الصــبية الســجادة رأت مائــة دينــار تحتهــا فقالــت لزوجهــا: خــذ هــذه المائــة دينــار التــي 
وجــدتها تحــت الســجادة ألن الــدراويش حطوهــا قبــل مــا يروحــوا ولــيس عنــدنا علــم بــذلك، فأخــذها عــالء الــدين 

ي ليلــة أوقــد الشــمع. وأدرك وذهــب إلــى الســوق واشــترى اللحــم واألرز والســمن وكــل مــا يحتــاج إليــه وفــي ثــان
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد المئتين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عالء الدين أوقد الشمع فـي ثـاني ليلـة وقـال لزوجتـه زبيـدة: إن الـدراويش 
ء فقـراء، فبينمـا همــا فـي الكــالم وٕاذا بالـدراويش قــد لـم يـأتوا بالعشــرة آلـف دينــار التـي وعـدوني بهــا ولكـن هــؤال

طرقـوا البـاب فقالــت لـه: انــزل افـتح لهــم ففـتح لهــم وطلعـوا فقــال لهـم: هــل أحضـرتم العشــرة آالف دينـار التــي 
فقــالوا: مــا تيســر منهــا شــيء ولكــن ال تخشــى بأســًا إن شــاء اهللا فــي غــد نطــبخ لــك طبخــة  ؟وعــدتموني بهــا

معنا نوبـة علـى العـود تـرقص الحجـر الجلمـود فبـاتوا فـي هنـاء وسـرور ومسـامرة كيمياء وأأمر زوجتك أن تسـ



وحبــور إلــى أن طلــع الصــباح وأضــاء بنــوره والح فحــط الخليفــة مائــة دينــار تحــت الســجادة ثــم أخــذوا خــاطره 
وانصرفوا مـن عنـه إلـى حـال سـبيلهم. ولـم يزالـوا يـأتون إليـه علـى هـذه الحـال مـدة تسـع ليـال وكـل ليلـة يحـط 

ــأتوا وكــان الســبب فــي انقطــاعهم أن الخ ليفــة تحــت الســجادة مائــة دينــار إلــى أن أقبلــت الليلــة العاشــرة فلــم ي
الخليفة أرسل إلى رجل عظيم مـن التجـار وقـال لـه: أحضـر لـي خمسـين حمـًال مـن األقمشـة التـي تجـئ مـن 

  مصر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  ن بعد المئتين وفي الليلة التاسعة والتسعي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أن أميــر المــؤمنين قــال لــذلك التــاجر: أحضــر لــي خمســين حمــًال مــن  

القماش الذي يجئ من مصر يكون كل حمل ثمنه ألف دينار واكتب على كل حمل ثمنه وأحضر لي عبـدًا 
ى العبــد طشــتًا وٕابريقــًا مــن الــذهب حبشــيًا فأحضــر لــه التــاجر كــل مــا أمــره بــه الخليفــة، ثــم إن الخليفــة أعطــ

وهدية والخمسين حمًال وكتب كتابًا على لسان شمس الدين شاه بندر التجار بمصـر والـد عـالء الـدين وقـال 
لــه: خــذ هــذه األحمــال ومــا معهــا ورح بهــا إلــى الحــارة الفالنيــة التــي فيهــا بيــت شــاه بنــدر التجــار وقــل: أيــن 

اس يدلونك على الحارة وعلى البيت، فأخذ العبـد األحمـال ومـا معهـا سيدي عالء الدين أبو الشامات فإن الن
  وتوجه كم أمره الخليفة. هذا ما كان من أمره.

و أما ما كان من أمر ابن عم الصبية فإنه توجه إلى أبيهـا وقـال لـه: تعـالى نـروح لعـالء الـدين لنطلـق بنـت 
ى البيــت وجــدا خمســين بغــًال وعليهــا عمــي فنــزل وســار هــو وأبــوه وتوجهــا إلــى عــالء الــدين فلمــا وصــل إلــ

فقــال: لســيدي عــالء الــدين أبــو  ؟خمســين حمــًال مــن القمــاش وعبــدًا راكــب بغلــة فقــاال لــه: لمــن هــذه األحمــال
الشــامات، فــإن أبــاه كــان قــدجهز لــه متجــرًا وســفره إلــى مدينــة بغــداد فطلــع عليــه العــرب فأخــذوا مالــه وأحمالــه 

حمــال عوضــها وأرســل معــي بغــًال عليــه خمســون ألــف دينــار وبقجــة فبلــغ الخبــر إلــى أبيــه فأرســلني إليــه بأ
تساوي جملة من المال وكرك سمور وطشتًا وٕابريقـًا مـن الـذهب، فقـال أبوالبنـت: هـذا نسـيبي وأنـا أدلـك علـى 

  بيته.
فبينما عالء الدين قاعد في البيت وهو في غم شديد وٕاذا بالباب يطرق فقال عالء الدين: يـا زبيـدة اهللا أعلـم 

ن أباك أرسل لي رسوًال من طرف القاضي أو من طرف الوالي فقالت لـه: انـزل وانظـر الخبـر، فنـرل وفـتح أ
البــاب فــرأى نســيبه شــاه بنــدر التجــار أبــا زبيــدة ورأى عبــدًا حبشــيًا أســمر اللــون حلــو المنظــر راكبــًا فــوق بغلــة 

سـيدي عـالء الـدين أبـي الشـامات بـن فقال له العبد: أنا عبـد  ؟فنزل العبد وقبل يديه فقال له: أي شيء تريد
شــمس الــدين شــاه بنــدر التجــار بــأرض مصــر وقــد أرســلني إليــه أبــوه بهــذه األمانــة، ثــم أعطــاه الكتــاب فأخــذه 

 عالء الدين وفتحه وقرأه فرأى مكتوبًا فيه: 

 قبل األرض والنعال لـديه  يا كتابي إذا رآك حبـيبـي

  يديهإن روحي وراحت في   وتمهل وال تكن بعـجـول



بعــد الســالم والتحيــة واإلكــرام مــن شــمس الــدين إلــى ولــده عــالء الــدين: اعلــم يــا ولــدي أنــه بلغنــي خبــر قتــل 
رجالك ونهب أموالك وأحمالك فأرسلت إليك غيرها هذه الخمسـين حمـًال مـن القمـاش المصـري والبدلـة والكـر 

ي وال يحصــل لــك حــزن أبــدًا، وٕان الســمور والطشــت واإلبريــق الــذهب وال تخشــى بأســًا والمــال فــداؤك يــا ولــد
أمــك وأهــل البيــت طيبــون بخيــر وهــم يســلمون عليــك كثيــر الســالم، وبلغنــي يــا ولــدي خبــر وهــو أنهــم عملــوك 
محلًال للبنت زبيدة العودية وعملـوا عليـك مهرهـا خمسـين ألـف دينـار فهـي واصـلة إليـك صـحبة األحمـال مـع 

ال، ثـــم التفـــت إلـــى نســـيبه. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح عبـــدك ســـليم، فلمـــا فـــرغ مـــن قـــراءة الكتـــاب تســـلم األحمـــ
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن أن عـالء الـدين لمـا التفـت إلـى نسـيبه قـال لـه: يـا نسـيبي خـذ الخمسـين  
س المـال، فقـال لـه: ال واهللا ألف دينار مهر ابنتك زبيدة وخذ األحمال تصرف فيها ولـك المكسـب ورد لـي رأ

ال آخذ شيئًا وأما مهر زوجتك فـاتفق أنـت وٕاياهـا مـن جهتـه فقـام عـالء الـدين هـو ونسـيبه ودخـال البيـت بعـد 
فقـال لهـا: هـذه األحمـال لعـالء الـدين زوجـك  ؟إدخال الحمول فقالت زبيدة ألبيها: يـا أبـي لمـن هـذه األحمـال

أخذها العرب منه وأرسل إليه الخمسـين ألـف دينـار وبقجـة وكـرك  أرسلها إليه أبوه عوضًا عن األحمال التي
سمور وبغلة وطشتًا وٕابريقًا ذهبًا، وأما من جهة مهرك فالرأي إليه لك فيـه فقـام عـالء الـدين وفـتح الصـندوق 

قـال لـه: هـذا شـيء مـا  ؟وأعطاها إيـاه فقـال الولـد ابـن عـم البنـت: يـا عـم خـل عـالء الـدين يطلـق لـي امرأتـي
أبدًا والعصمة بيده فراح الولد مهمومـًا مقهـورًا ورقـد فـي بيتـه ضـعيفًا فكانـت القاضـية فمـات. وأمـا  بقي يصح

عــالء الــدين فإنــه طلــع إلــى الســوق بعــد أناخــذ األحمــال وأخــذ مــا يحتــاج إليــه مــن المأكــل والمشــرب والســمن 
عـدونا وأخلفـوا وعـدهم فقالـت وعمل نظامًا مثل كل ليلة وقال لزبيدة: انظالي هـؤالئ الـدراويش الكـذابين قـد و 

فقـال لهـا:  ؟له: أنت ابن شاه بندر التجار وكانت يدك قصيرة عن نصف فضية فكيف بالمسـاكين الـدراويش
أغنانا اهللا تعالى عنهم ولكن ما بقيت أفتح لهم البـاب إذا أتـوا إلينـا، فقالـت لـه: ألي شـيء والخيـر مـا جاءنـا 

ادة لنـا مائـة دينـار فـال بـد أن تفـتح لهـم البـاب إذا جـاؤوا، فلمـا إال إلى قدومهم وكل ليلة يحطـون تحـت السـج
ولــى النهــار بضــيائه وأقبــل الليــل أوقــد الشــمع وقــال لهــا: يــا زبيــدة قــومي اعملــي لنــا نوبــة وٕاذا بالبــاب يطــرق 
 فقالت له: قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب رآهم الدراويش فقال: مرحبـًا بالكـذابين اطلعـوا، فطلعـوا معـه

وأجلسهم وجاء لهم بسفرة الطعام فأكلوا وشربوا وتلذذوا وبعد ذلك قالوا له: يا سيدي إن قلوبنا عليك مشـغولة 
فقـال لهـم: عـوض اهللا علينـا بمـا فـوق المـراد، فقـالوا لـه: واهللا إنـا كنـا خـائفين  ؟أي شيء جرى لك مع نسيبك

  عليك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  ليلة الواحدة بعد الثالثمائة وفي ال
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أن الدراويش قالوا لعالء الدين: واهللا إنـا كنـا خـائفين عليـك ومـا منعنـا إال 
قصر أيدينا عن الدراهم فقال لهم: قد أتناي الفرج القريب من ربي وقد أرسل لـي والـدي خمسـين ألـف دينـار 

ل حمـل ألـف دينـار وبدلـة وكـرك سـمور وبغلـة وعبـدًا وطشـتًا وٕابريقـًا مـن وخمسين حمـًال مـن القمـاش ثمـن كـ
الــذهب ووقــع الصــلح بينــي وبــين نســيبي وطابــت لــي زوجتــي والحمــد هللا علــى ذلــك، ثــم إن الخليفــة قــام يزيــل 
ضــرورة فمــال الــوزير جعفــر علــى عــالء الــدين وقــال لــه: الــزم األدب فإنــك فــي حضــرة أميــر المــؤمنين، فقــال 

فقـال لـه:  ؟وقع مني من قلة األدب في حضرة أمير المـؤمنين، ومـن هـو أميـر المـؤمنين مـنكم له: أي شيء
إنــه الــذي كــان يكلمـــك وقــام يزيــل الضــرورة هـــو أميــر المــؤمنين الخليفــة هـــارون الرشــيد وأنــا الــوزير جعفـــر 

وانظــر  البرمكــي وهــذا مســرور ســياف نقمتــه وهــذا أبــو نــواس الحســن بــن هــانئ فتأمــل بعقلــك يــا عــالء الــدين
مسافة كم يوم في السفر من مصر إلى بغداد، فقال له الخمسـة واألربعـين يومـًا فقـال لـه: إن حمولـك نهبـت 
منــذ عشــرة أيــام فقــط فكيــف يــروح الخبــر ألبيــك ويجــزم لــك األحمــال وتقطــع مســافة خمســة وأربعــين يومــًا فــي 

الخليفـة أميـر المـؤمنين بسـبب فـرط  فقـال لـه: مـن عنـد ؟فقال له: يا سيدي ومن أيـن أتـاني هـذا ؟العشرة أيام
محبته لك فبينما هما في هذا الكالم وٕاذا بالخليفة قد أقبل فقام عالء الدين وقبل األرض بين يديه وقـال لـه: 
اهللا يحفظك يا أمير المؤمنين ويديم بقاءك وال عدم الناس فضلك وٕاحسانك. فقال: يا عالء الـدين خـل زبيـدة 

ــا نوبــة حــالوة الســالم ة فعملــت النوبــة علــى العــود مــن غرائــب الموجــود إلــى أن طــرب لهــا الحجــر تعمــل لن
الجلمــود وصــباح العــود فــي الحضــرة يــا داود فبــاتوا علــى أســر حــال إلــى الصــباح فلمــا أصــبحوا قــال الخليفــة 
لعالء الدين: في غد اطلع الديوان، فقال له: سمعًا وطاعة يا أمير المؤمنين إن شاء اهللا تعـالى وأنـت بخيـر 

إن عالء الدين أخذ عشرة أطباق ووضع فيها هدية سـنية وطلـع بهـا الـديوان فـي ثـاني يـوم فبينمـا الخليفـة  ثم
  قاعد على الكرسي في الديوان وٕاذا بعالء الدين مقبل من ابا الديوان وهو ينشد هذين البيتين: 

  بإجالل على رغم الحسود  تصحبك السعادة كـل يوم

 وأيام الذي عاداك سود  وال زالت األيام لك بيضاً  

فقــال لــه الخليفــة: مرحبــًا يــا عــالء الــدين، فقــال لــه عــالء الــدين: يــا أميــر المــؤمنين إن النبــي صــلى اهللا عليــه 
وسلم قبل الهدية وهذه عشرة أطباق وما فيها هدية مني إليك فقبـل منـه ذلـك أميـر المـؤمنين وأمـر لـه بخلعـة 

فبينمـا هـو جـالس وٕاذا بنسـيبه أبـي زبيـدة مقبـل فوجـد عـالء الـدين سنية وجعله شاه بندر وأقعده فـي الـديوان. 
جالسًا في رتبته وعليه خلعة فقال ألميـر المـؤمنين: يـا ملـك الزمـان ألي شـيء هـذا جـالس فـي رتبتـي وعليـه 

فقـال لـه الخليفـة: إنـي جعلتـه شــاه بنـدر التجـار والمناصـب تقليـد ال تخليـد وأنـت معـزول، فقــال  ؟هـذه الخلعـة
منــا وٕالينــا ونعــم مــا فعلــت يــا أميــر المــؤمنين اهللا يجعــل خيارنــا أوليــاء أمورنــا وكــم مــن صــغير صــار لــه: إنــه 

كبيرًا، ثم إن الخليفة كتب فرمانًا لعالء الدين وأعطاه للوالي والوالي أعطاه للمشاعل ونـادى فـي الـديوان: مـا 
الحرمة يجب له اإلكرام واالحتـرام  شاه بندر التجار إال عالء الدين أبو الشامات وهو مسموع الكلمة محفوظ



ورفع المقام. فلما انفض الديوان نـزل الـوالي بالمنـادي بـين يـدي عـالء الـدين وصـار المنـادي يقـول: مـا شـاد 
بنــدر التجــار إال ســيدي عــالء الــدين أبــو الشــامات، فلمــا أصــبح الصــباح فــتح دكانــًا للعبــد وأجلســه فيــه يبيــع 

  يركب ويتوجه إلى مرتبته في ديوان الخليفة.ويشتري وأما عالء الدين فإنه كان 
  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عـالء الـدين كـان يركـب ويتوجـه إلـى ديـوان الخليفـة فـاتفق أنـه جلـس فـي 

ٕاذا بقائل يقول للخليفة: يا أميـر المـؤمنين تعـيش رأسـك فـي فـالن مرتبته يومًا على عادته فبينما هو جالس و 
فحضـر  ؟النديم فإنه توفي إلى رحمة اهللا تعالى وحياتك الباقيـة فقـال الخليفـة: أيـن عـالء الـدين أبـو الشـامات

بين يديه فلما رآه خلع عليه خلعة سنية وجعله نديمه وكتب له جامكية ألف دينار فـي كـل شـهر وأقـام عنـده 
ادم معــه فــاتفق أنــه كــان جالســًا يومــًا مــن األيــام فــي مرتبتــه علــى عادتــه فــي خدمــة الخليفــة وٕاذا بــأمير يتنــ

المؤمنين طالع إلى الديوان بسيف وترس وقال: يا أمير المؤمنين يعيش رأسـك رئـيس السـتين فإنـه مـات فـي 
وكـان رئـيس السـتين ال ولـد لـه هذا اليوم فأمر الخليفة لعالء الدين أبي الشامات وجعله رئيس الستين مكانه 

وال زوجة فنزل عالء الدين ووضـع يـده علـى مالـه وقـال الخليفـة لعـالء الـدين: واره فـي التربـا وخـذ جميـع مـا 
  تركه من مال وعبيد وجوار وخدم.

ثــم نفــض الخليفــة المنــديل وانفــض الــديوان فنــزل عــالء الــدين وفــي ركابــه المقــدم أحمــد الــدنف مقــدم ميمنــة 
وأتباعه األربعون وفي يساره المقدم حسن شومان مقدم ميسرة الخليفة وأتباعـه األربعـون، فالتفـت الخليفة هو 

عالء الدين وقال لهم: أنتم سياق على المقدم أحمد الدنف لعله يقبلني ولده في عهـد اهللا فقبلـه وقـال لـه: أنـا 
دمـة الخليفـة مـدة أيـام، فـاتفق واتباعي نمشي قدامك إلى الديوان في كل يوم، ثم إن عالء الدين مكث فـي خ

أن عالء الدين نزل من الديوان يومًا من األيام وسار إلى بيته وصرف أحمد الدنف ومـن معـه فـي سـبيلهم، 
ثم جلس مع زوجته زبيدة العودية وقد أوقدت الشـموع وبعـد ذلـك قامـت تزيـل ضـرورة، فبينمـا هـو جـالس فـي 

لـذي صــرخ فــرأى صــاحب الصـرخة زبيــدة العوديــة وهــي مكانـه إذ ســمع صــرخة عظيمـة فقــام مســرعًا لينظــر ا
مطروحة فوضع يده على صدرها فوجدها ميتة وكان بيت أبيها قدام بيت عالء الدين فسـمع صـرختها فقـال 

فقال له: يعيش رأسك يا والـدي فـي بنتـك زبيـدة العوديـة ولكـن  ؟لعالء الدين: ما الخبر يا سيدي عالء الدين
  فلما أصبح الصباح واروها التراب وصار عالء الدين يعزي أباها وأباها يعزيه.ياوالدي إكرام الميت دفنه، 

هذا ما كان من أمر زوجته، وأما ما كان من أمر عالء الدين فإنه لـبس ثيـاب الحـزن وانقطـع عـن الـديوان  
 ؟نوصار باكي العين حزين القلب فقال الخليفة لجعفـر: يـا وزيـري مـا سـبب انقطـاع عـالء الـدين عـن الـديوا

فقال له الوزير: يا أمير المؤمنين إنه حزين القلب على زوجته زبيدة ومشـغول بعزائهـا فقـال الخليفـة للـوزير: 
واجب علينا أن نعزيه، فقال الوزير: سـمعًا وطاعـة ثـم نـزل الخليفـة هـو والـوزير وبعـض الخـدم وتوجهـوا إلـى 

مقبلون عليه فقام لملتقـاهم وقبـل األرض بـين بيت عالء الدين فبينما هو جالس وٕاذا بالخليفة والوزير معهما 



فقـال عـالء الـدين: أطـال اهللا لنـا بقـاءك يـا أميـر المـؤمنين فقـال لـه  ؟يدي الخليفة فقال له: عوضك اهللا خيـراً 
  الخليفة: يا عالء الدين ما سبب انقطاعك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ئة وفي الليلة الثالثة بعد الثالثما
فقـال لـه:  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أن الخليفة قـال لعـالء الـدين: مـا سـبب انقطاعـك عـن الـديوان

حزني على زوجتي زبيدة يا أمير المؤمنين فقال له الخليفة ادفع الهم عـن نفشـك فإنهـا ماتـت إلـى رحمـة اهللا 
ــا أميــر المــ ــدًا، فقــال: ي ؤمنين إنــا ال أتــرك الحــزن عليهــا إال إذا مــت تعــالى والحــزن عليهــا ال يفيــدك شــيئًا أب

ودفنــوني عنــدها، فقــال لــه الخليفــة: إن فــي اهللا عوضــًا مــن كــل فائــت وال يخلــص مــن المــوت حيلــة وال مــال، 
  وهللا در من قال: 

 يومًا على آلة حدباء محمـول  كل ابن أنثى وٕان طالت سالمته

 ولمن التراب على حديه جع  وكيف يلهو بعيش أو يلـذ لـه

و لمــا فرغالخليفــة مــن تعزيتــه أوصــاه أنــه ال ينقطــع عــن الــديوان وتوجــه إلــى محلــه وبــات عــالء الــدين، ولمــا 
أصبح الصباح ركب وسار إلـى الـديوان فـدخل علـى الخليفـة وقبـل األرض بـين يديـه فتحـرك لـه الخليفـة مـن 

ضــيفي فــي هــذه الليلــة، ثــم  علــى الكرســي ورحــب بــه وحيــاه وأنزلــه فــي منزلتــه وقــال لــه: يــا عــالء الــدين أنــت
دخل به سرايته ودعـا بجاريـة تسـمى قـوت القلـوب وقـال لهـا: إن عـالء الـدين كـان عنـده زوجـة تسـمى زبيـدة 
العوديــة وكانــت تســليه عــن الهــم والغــم فماتــت إلــى رحمــة اهللا تعــالى ومــرادي أن تســمعيه نوبــة علــى العــود. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  الليلة الرابعة بعد الثالثمائة  وفي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أن الخليفــة قــال لجاريتــه قــوت القلــوب: مــرادي أن تســمعيه نوبــة علــى 
العــود مــن غرائــب الموجــود ألجــل أن يتســلى عــن الهــم واألحــزان، فقامــت الجاريــة وعملــت نوبــة مــن الغرائــب 

فقال له: إن زبيدة أحسن صوتًا منها إال أنها  ؟وت هذه الجاريةفقال الخليفة: ما تقول يا عالء الدين في ص
فقـــال لـــه:  ؟صـــاحبة صـــناعة فـــي ضـــرب العـــود ألنهـــا تطـــرب الحجـــر الجلمـــود فقـــال لـــه: هـــل هـــي أعجبتـــك

أعجبتني يا أمير المؤمنين فقال الخليفة: وحياة رأسي وتربة جدودي أنها هبة مني إليـك هـي وجواريهـا فظـن 
ة يمزح معـه فلمـا أصـبح الخليفـة دخـل علـى جاريتـه قـوت القلـوب، وقـال لهـا: أنـا وهبتـك عالء الدين أنالخليف

لعالء الدين ففرحت بذلك ألنها رأته وأحبته ثم تحـول الخليفـة مـن قصـر السـرايا إلـى اديـوان ودعـا بالحمـالين 
ين فنقلوهـا هـي وقال لهم: انقلوا أمتعة قوت القلوب وحطوها في التختروان هي وجواريهـا إلـى بيـت عـالء الـد

وجواريهــا وامتعتهــا وأدخلوهــا القصــر وجلــس الخليفــة فــي مجلــس الحكــم إلــى آخــر النهــار، ثــم انفــض الــديوان 
  ودخل قصره. هذا ما كان من أمره.



و أما ما كان من أمر قوت القلوب فإنها لما دخلت قصر عالء الـدين هـي وجواريهـا وكـانوا أربعـين جاريـة  
مــن الطواشــية: أحـدكما يقعــد علــى كرسـي فــي ميمنــة البـاب والثــاني يقعــد علــى  غيـر الطواشــية، قالــت الثنـين

كرسي في ميسرته وحين يأتي عـالء الـدين قـبال يديـه وقـوال لـه: إن سـيدتنا قـوت القلـوب تطلبـك إلـى القصـر 
جـد فإن الخليفة وهبها لك هي وجواريها فقاال: سمعًا وطاعة ثم فعال مـا أمرتهمـا بـه فلمـا أقبـل عـالء الـدين و 

اثنين من طواشـية الخليفـة جالسـين بالبـاب فاسـتغرب األمـر وقـال فـي نفسـه: لعـل هـذا مـا هـو بيتـي وٕاال فمـا 
فلما رأته الطواشية قاموا إليه وقبلوا يديه، وقالوا: نحن من أتباع الخليفـة ومماليـك قـوت القلـوب وهـي  ؟الخبر

لبك عندها. فقال لهم: قولوا لها: مرحبا بك تسلم عليك وتقول لك أن الخليفة قد وهبها لك هي وجواريها وتط
ولكن ما دمـت عنـده مـا يـدخل القصـر الـذي أنـت فيـه ألن مـا كـان للمـولى ال يصـلح أن يكـون للخـدام وقـوال 

فطلعـوا إليهـا وقـالوا لهـا ذلـك فقالـت: كـل يـوم مائـة دينـار  ؟لها: ما مقدار مصروفك عند الخليفة في كل يـوم
بأن يهب لي الخليفة قوت القلوب حتـى أصـرف عليهـا هـذا المصـروف ولكـن فقال لنفسه أنا ليس لي حاجة 

  ال حيلة في ذلك.
ثم إنها أقامت عنده مدة أيام وهو مرتب لها في كل يوم مائة دينار إلى أن انقطـع عـالء الـدين عـن الـديوان 

لتسـليته عـن زوجتـه، يومًا من األيام فقال الخليفة للوزير جعفر: أنـا مـا وهبـت قـوت القلـوب لعـالء الـدين إال 
فقــال جعفــر: لعلــه مــا قطعــه عنــا إال عــذر ولكــن نحــن نــزوره وكــان قبــل ذلــك بأيــام قــال  ؟ومــا ســبب انقطاعــه

عــالء الــدين للــوزير: أنــا شــكوت للخليفــة مــا أجــده مــن الحــزن علــى زوجتــي زبيــدة العوديــة فوهــب لــي قــوت 
فقــال: ال واهللا ال  ؟بهــا يــا عــالء الــدين القلــوب. فقــال لــه الــوزير: لــوال أنــه يحبــك مــا وهبهــا لــك وهــل دخلــت

فقال: يا وزير الذي يصـلح للمـولى ال يصـلح للخـدام ثـم  ؟أعرف لها طوًال من عرض فقال له: ما سبب ذلك
إن الخليفة وجعفر اختفيا وسارا لزيـارة عـالء الـدين ولـم يـزاال سـائرين إلـى أنـدخال علـى عـالء الـدين فعرفهمـا 

آه الخليفة وجد عليه عالمة الحزن فقال له: يـا عـالء الـدين مـا سـبب هـذا الحـزن وقام وقبل يد الخليفة فلما ر 
فقـال: يـا أميـر المـؤمنين الـذي يصـلح للمـولى ال يصـلح للخـدام  ؟الذي أنت فيه أما دخلت على قوت القلوب

وٕانـــي إلـــى اآلن مـــا دخلـــت عليهـــا وال أعـــرف لهـــا طـــوًال مـــن عـــرض فـــأقلني منهـــا فقـــال الخليفـــة: إن مـــرادي 
جتمـــاع بهـــا حتـــى أســـألها عـــن حالهـــا فقـــال عـــالء الـــدين: ســـمعًا وطاعـــة يـــا أميـــر المـــؤمنين فـــدخل عليهـــا اإل

  الخليفة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة بعد الثالثمائة 
ت األرض بـين يديـه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة دخل على قوت القلوب فلما رأته قامـت وقبلـ

فقالت: ال يا أمير المؤمنين وقد أرسلت أطلبه للدخول فلـم يـرض فـأمر  ؟فقال لها: هل دخل بك عالء الدين
الخليفة برجوعها إلى السرايا وقال لعالء الدين: ال تنقطع عنا، ثـم توجـه الخليفـة إلـى داره فبـات عـالء الـدين 

جلس في رتبة رئيس الستين فـأمر الخليفـة الخازنـدار يعطـي تلك الليلة ولما أصبح ركب وسار إلى الديوان ف
للــوزير جعفــر عشــرة آلــف دينــار فأعطــاه ذلــك المبلــغ ثــم قــال الخليفــة للــوزير: ألزمتــك أن تنــزل إلــى ســوق 



الجواري وتشتري لعالء الدين بالعشرة آلف دينار جارية فامتثل الـوزير ألمـر الخليفـة وأخـذ معـه عـالء الـدين 
الجواري فاتفق في هذا اليوم أن والي بغداد الذي من طـرف الخليفـة وكـان اسـمه األميـر  وسار به إلى سوق

خالد نزل إلى السوق ألجل اشتراء جارية لولده وسبب ذلم أنه كان له زوجة تسـمى خـاتون وكـان رزق منهـا 
ن بولــد قبــيح المنظــر يســمى حــبظلم بظاظــة واكــن بلــغ مــن العمــر عشــرين ســنة وال يعــرف أن يركــب الحصــا

وكــان أبــوه شــجاعًا قرمــًا مناعــًا وكــان يركــب الخيــل ويخــوض بحــار الليــل فنــام حــبظلم بظاظــة فــي ليلــة مــن 
الليالي فاحتلم فأخبر والدته بذلك ففرحـت وأخبـرت والـده بـذلك وقالـت: مـرادي أن تزوجـه فإنـه صـار يسـتحق 

مـن النسـاء، فقالـت: تشـتري لـه الزواج فقال لها: هذا قبيح المنظـر كريـه الرائحـة دنـس وحـش ال تقبلـه واحـدة 
جارية فألمر قدره اهللا تعـالى أن اليـوم الـذي نـزل فيـه الـوزير وعـالء الـدين إلـى السـوق نـزل فيـه األميـر خالـد 

  الوالي هو وولده حبظلم بظاظة.
فبينما هم في السوق، وٕاذا بجارية ذات حسن وجمال وقد واعتدال في يد رجل دالل فقال الـوزير: شـاور يـا  

ليها بألف دينار فمر بها على الوالي فرآها حبظلم بظاظة نظرة أعقبته ألف حسرة وتولـع بهـا وتمكـن دالل ع
منــه حبهــا، فقــال: يــا أبــت اشــتري هــذه الجاريــة فنــادى الــدالل وســأل الجاريــة عــن اســمها فقالــت لــه: اســمي 

قــال:  ؟عـك مــن الـثمنياسـمين فقـال لــه أبـوه يـا ولــدي إن كانـت أعجبتــك فـزد فـي ثمنهــا، فقـال: يــا دالل كـم م
ألف دينار قال: علي بألف دينار ودينار فجاء لعالء الدين فعملها بألفين فصار كلما يزيد ابن الـوالي دينـارًا 
 ؟في الثمن يزيد عـالء الـدين ألـف دينـار فاغتـاظ ابـن الـوالي وقـال: يـا دالل مـن يزيـد علـي فـي ثمـن الجاريـة

ريها لعالء الدين أبي الشامات فعملهـا عـالء الـدين بعشـرة آلـف فقل له الدالل: إن الوزير جعفر يريد أن يشت
  دينار فسمح له سيدها وقبض ثمنها وأخذها عالء الدين وقال لها: أعتقتك لوجه اهللا تعالى.

ثـم إنــه كتــب كتابـه عليهــا وتوجــه بهــا إلـى النيــت ورجــع الــدالل ومعـه داللتــه فنــاداه ابــن الـوالي وقــال لــه: أيــن 
اشتراها عالء الدين بعشرة آالف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليها فانكمد الولد وزادت بـه فقال له:  ؟الجارية

الحســرات ورجــع ضــعيفًا إلــى البيــت مــن محبتــه لهــا وارتمــى فــي الفــراش وقطــع الــزاد وزاد بــه العشــق والغــرام. 
مين يــا أمــي قــال لهــا: اشــتري لــي ياســ ؟فلمــا رأتــه أمــه ضــعيفًا قالــت لــه: ســالمتك يــا ولــدي مــا ســبب ضــعفك

قالت له: لما يفوت صاحب الريـاحين أشـتري لـك جنينـة ياسـمين، فقـال لهـا: لـيس الياسـمين الـذي يشـم وٕانمـا 
فقـال  ؟هي جارية اسمها ياسمين لم يشترها لي أبي، فقالـت لزوجهـا: ألي شـيء مـا اشـتريت لـه هـذه الجاريـة

فإنه ما اشتراها إال عـالء الـدين رئـيس  لها: الذي يصلح للمولى ال يصلح للخدام وليس لي قدرة على أخذها
  الستين فزاد الضعف بالولد حتى جفا الرقاد وتعصبت امه بعصائب الحزن.

فبينما هي فـي بيتهـا حزينـة علـى ولـدها، وٕاذا بعجـوز دخلـت عليهـا اسـمها أم أحمـد قمـاقم السـراق وكـان هـذا 
ن بهـذه الصـفات القبيحـة فـي أول أمـره ثـم السراق ينقب وسطانيًا ويلقف فرقانيًا ويسرق الكحل من العين وكا

عملــوه مقــدم الــدرك فســرق عملــة ووقــع بهــا وهجــم عليــه الــوالي فأخــذه وعرضــه علــى الخليفــة فــأمر بقتلــه فــي 
بقعة الدم فاستجار بالوزير، وكان للوزير عند الخليفة شفاعة ال ترد فشفع فيـه فقـال لـه الخليفـة: كيـف تشـفع 

أمير فإن الذي بنى السـجن كـان حكيمـًا ألن السـجن قبـر األحيـاء وشـماتة  فقال له: يا ؟في آفة تضر الناس



األعداء فأمر الخليفة بوضعه في السـجن فـي قيـد وكتـب عليـه قيـد مخلـد إلـى الممـات ال يفـك إال علـى دكـة 
ــد الــوالي وتــدخل البنهــا فــي  ــدًا فــي الســجن، وكانــت أمــه تتــردد علــى بيــت األميــر خال المغســل فوضــعوه مقي

ول له: أما قلت لك ثب عن الحرام فيقـول لهـا قـدر اهللا ذلـك ولكـن يـا أمـي إذا دخلـت علـى زوجـة السجن وتق
  الوالي فخليها تشفع لي عنده.

فقالـت  ؟فلما دخلت العجوز على زوجـة الـوالي وجـدتها معصـبة بعصـائب الحـزن، فقالـت لهـا: مـا لـك حزينـة
فحكـت لهـا الحكايـة فقالـت  ؟ا الـذي أصـابهلها: علـى فقـد ولـدي حـبظلم بظاظـة، فقالـت لهـا: سـالمة ولـدك مـ

فقالـت:  ؟فقالـت لهـا: ومـا الـذي تفعلينـه ؟لها العجوز: ما تقولين فيمن يلعـب منصـفًا يكـون فيـه سـالمة ولـدك
أنــا لــي ولــد يســمى أحمــد قمــاقم الســراق وهــو مقيــد فــي الســجن مكتــوب علــى قيــده مخلــد إلــى الممــات، فأنــت 

ين بأحسـن الزينـة وتقـابلين زوجـك ببشـر وببشاشـة فـإذا طلـب منـك مـا تقومين وتلبسين أفخر ما عندك وتتزين
يطلبه الرجال من النساء فامتنعي منه وال تمكنيه وقولي له: يا هللا العجب إذا كان للرجل حاجـة عنـد زوجتـه 
يلـــح عليهـــا حتـــى يقضـــيها منهـــا وٕاذا كـــان للزوجـــة عنـــد زوجهـــا حاجـــة فإنـــه ال يقضـــيها لهـــا فيقـــول لـــك ومـــا 

ولي له: حتى تحلف لي فإذا حلف لك بحياة رأسه وبـاهللا فقـولي لـه: حلـف لـي بـالطالق منـي وال حاجتك. فتق
تمكنيــه إال أن يحلــف لــك بــالطالق فــإذا حلــف لــك بــالطالق فقــولي لــه: عنــدك فــي الســجن واحــد مقــدم اســمه 

ألجـل أن  أحمد قماقم، وله أم مسكينة وقد وقعت علي وساقتني عليك، وقالـت لـي: خليـه يشـفع عنـد الخليفـة
يتوب ويحصل له الثواب، فقالت لها: سمعًا وطاعة، فلما دخل الوالي على زوجتـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة بعد الثالثمائة 
 قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الـوالي لمـا دخـل علـى زوجتـه قالـت لـه ذلـك الكـالم وحلـف لهـا بـالطالق 

فمكنته وبات ولما أصبح الصباح اغتسل، وصلى الصبح وجاء إلـى السـجن وقـال: يـا أحمـد قمـاقم يـا سـراق 
فقال: إني تبـت إلـى اهللا تعـالى ورجعـت وأقـول بالقلـب واللسـان: أسـتغفر اهللا فأطلقـه  ؟هل تتوب مما أنت فيه

  فة وقبل األرض بين يديه.الوالي من السجن وأخذه معه إلى الديوان وهو في القيد ثم تقدم إلى الخلي
فتقدم أحمد قماقم يخطـر فـي القيـد قـدام الخليفـة فقـال لـه: يـا قمـاقم  ؟فقال له: يا أمير خالد، أي شيء تطلب

فقال: يا أمير المؤمنين إن عمر الشـقي بقـي فقـال: يـا أميـر خالـد ألي شـيء جئـت  ؟هل أنت حي إلى اآلن
ليس لهـا أحـد غيـره، وقـد وقعـت علـى عبـدك أن يتشـفع عنـدك فقال له: إن له أمًا مسكينة منقطعة و  ؟به هنا

يا أمير المؤمنين في أنك تفكه من القيـد وهـو يتـوب عمـا كـان فيـه وتجعلـه مقـدم الـدرك كمـا كـان أوًال. فقـال 
فقــال لــه: تبــت إلــى اهللا يــا أميــر المــؤمنين فــأمر بإحضــار  ؟الخليفــة ألحمــد قمــاقم: هــل تبــت عمــا كنــت فيــه

لى دكة المغسل وجعله مقدم الدرك وأوصاه بالمشي الطيب فقبل يد الخليفـة ونـزل بخلعـة الحداد وفك قيده ع
الــدرك ونــادوا لــه بالتقــديم فمكــث مــدة مــن الــزمن فــي منصــبه، ثــم دخلــت أمــه علــى زوجــة الــوالي فقالــت لهــا: 

أمـرًا الحمد هللا الذي خلص ابنك من السجن وهو على قيد الصـحة والسـالمة فـألي شـيء لـم تقـولي لـه يـدبر 



فقالـت: أقـول لـه، ثـم قامـت مـن عنـدها ودخلـت علـى  ؟في مجيئه بالجارية ياسمين إلى ولدي حبظلم بظاظـة
ولــدها فوجدتــه ســكرانًا. فقالــت لــه: يــا ولــدي مــا ســبب خالصــك مــن الســجن إال زوجــة الــوالي وتريــد منــك أن 

ى ولـدها حـبظلم بظاظـة، فقـال تدبر لها أمرًا في قتل عـالء الـدين أبـي الشـامات وتجـيء بالجاريـة ياسـمين إلـ
لها: هذا أسهل ما يكون وال بد أن أدبر له أمرًا في هذه الليلة وكانت تلك الليلـة أول ليلـة فـي الشـهر الجديـد 
وعادة أمير المؤمنين أن يبيت فيهـا عنـد السـيدة زبيـدة لعتـق جاريـة أو مملـوك أو نحـو ذلـك وكـان مـن عـادة 

الســبحة والنمشــة وخــاتم الملــك ويضــع الجميــع فــوق الكرســي فــي قاعــة الخليفــة أن يقلــع بدلــة الملــك، ويتــرك 
  الجلوس وكان عند الخليفة مصباح من ذهب وكان ذلك المصباح عزيزًا عند الخليفة.

ثم إن الخليفة وكل الطواشية بالبدلة والمصباح وباقي األمتعة ودخل مقصورة السيدة زبيدة فصـبرأحمد قمـاقم 
اء سهيل ونامـت الخالئـق وتجلـى علـيهم بالسـتر الخـالق، ثـم سـحب سـيفه فـي السراق لما انتصف الليل وأض

يمينه وأخذ مقفله في يساره وأقبل على قاعة الجلوس فتعلق بها وطلع على السلم إلى السطوح، ورفع طـابق 
القاعــة ونــزل فيهــا فوجــد الطواشــية نــائمين، فبــنجهم وأخــذ بدلــة الخليفــة والســبحة والنمشــة والمنــديل والخــاتم 
والمصــباح الــذي بــالجواهر ثــم نــزل مــن الموضــع الــذي طلــع منــه وســار إلــى بــين عــالء الــدين أبــي الشــامات 

  وكان عالء الدين في هذه الليلة مشغوًال بفرح الجارية فدخل عليها وراحت منه حامًال.
وضــع فنــزل أحمــد قمــاقم الســراق علــى قاعــة عــالء الــدين وقلــع لوحــًا رخامــًا مــن دار القاعــة وحفــر تحتــه و  

بعض المصالح وأبقى بعضها معه، ثم جبس اللوح الرخام كما كان ونزل من الموضع الذي طلع منه وقـال 
فــي نفســه: أنــا أقعــد أســكر وأحــط المصــباح قــدامي وأشــرب الكــأس علــى نــوره ثــم ســار إلــى بيتــه فمــا أصــبح 

وال الخـاتم وال السـبحة وال  ذهب الخليفة إلى القاعة فوجد الطواشية مبنجين فأيقظهم وحط يده فلم يجـد البدلـة
النمشــة وال المنــديل وال المصــباح فاغتــاظ لــذلك غيظــأ شــديدًا ولــبس بدلــة الغضــب وهــي بدلــة حمــراء، وجلــس 

فحكــى لــه جميــع مــا وقــع وٕاذا  ؟فــي الــديوان فتقــدم الــوزير وقبــل األرض بــين يديــه وقــال لــه: أي شــيء حصــل
الخليفـة فـي غـيظ عظـيم، فلمـا نظـر الخليفـة إلـى الـوالي بالوالي طالع وفي ركابـه أحمـد قمـاقم السـراق، فوجـد 

فقال له: سالمة أمينة، فقال له: تكذب فقال لـه: ألي شـيء يـا أميـر  ؟قال له: يا أمير خالد كيف حال بغداد
فقص عليـه القصـة وقـال لـه: ألزمتـك أن تجـيء بـذلك كلـه فقـال لـه: يـا أميـر المـؤمنين دود الخـل  ؟المؤمنين

غريـب أن يصـل إلـى هـذا المحـل أبـدًا، فقـال: إن لـم تجـيء لـي بهـذه األشـياء قتلتـك، فقـال منه فيه وال يقـدر 
له: قبل أن تقتلني أقتل أحمد قماقم السراق فإنه ال يعرف الحرامي والخائن إال مقدم الـدرك فقـام أحمـد قمـاقم 

أعرفــه ولكــن  وقــال للخليفــة: شــفعني فــي الــوالي وأنــا أضــمن لــك عهــدة الــذي ســرق وأقــص األثــر وراءه حتــى
أعطني اثنين من طرف القاعة واثنين من طرف الوالي فإن الذي فعل هذا ال يخشاك وال يخشى من الـوالي 
وال من غيـره. فقـال الخليفـة: لـك مـا طلبـت ولكـن أول التفتـيش يكـون فـي سـرايتي وبعـدها سـراية الـوزير وفـي 

بما يكـون الـذي عمـل هـذه العملـة واحـد قـد سرايا رئيس الستين فقال أحمد قماقم: صدقت يا أمير المؤمنين ر 
تربى في سرايا أمير المؤمنين أو في أحد من خواصه فقال الخليفة: وحياة رأسي كل مـن ظهـرت عليـه هـذه 



العملــة ال بــد مــن قتلــه ولــو كــان ولــدي ثــم إن أحمــد قمــاقم أخــذ مــا أراده وأخــذ فرمانــًا بــالهجوم علــى البيــوت 
  سكتت عن الكالم المباح.وتفتيشها. وأدرك شهرزاد الصباح ف

 

  وفي الليلة السابعة بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أحمــد قمــاقم أخــذ مــا أراده وأخــذ فرمانــًا بــالهجوم علــى البيــوت وتفتيشــها 
ونزل وبيده قضيب ثلثه من الشـؤم وثلثـه مـن النحـاس وثلثـه مـن الحديـد والفـوالذ وفـتش سـرايا الخليفـة وسـرايا 

وزير جعفر ودار على بيوت الحجاب والنواب إلى أن مر على بيت عـالء الـدين أبـي الشـامات فلمـا سـمع ال
الضجة عالء الدين قام من عند ياسمين زوجتـه وفـتح البـاب فوجـد الـوالي فـي كوكبـة فقـال لـه: مـا الخبـر يـا 

الـوالي: العفـو يـا سـيدي فحكـى لـه جميـع القضـية فقـال عـالء الـدين: أدخلـوا بيتـي وفتشـوه. فقـال  ؟أمير خالـد
أنــت أمــين وحاشــا أن يكــون األمــين خائنــًا فقــال لــه: ال بــد مــن تفتــيش بيتــي فــدخل الــوالي والقضــاة والشــهود 
وتقدم أحمد قماقم إلى داره أرض القاعة وجـاء إلـى الرخامـة التـي دفـن تحتهـا األمتعـة وأرخـى القضـيب علـى 

نور تحتهـا فقـال المقـدم: باسـم اهللا مـا شـاء اهللا علـى بركـة اللوح الرخام بعزمه فانكسرت الرخامة وٕاذا بشيء ي
قــدومنا انفــتح لنمــا كنــز وأريــد أن أنــزل إلــى هــذا المطلــب وأنظــر مــا فيــه. فنظــر القاضــي والشــهود إلــى ذلــك 
المحل فوجدوا األمتعة بتمامهـا فكتبـوا ورقـة مضـمونها أنهـم وجـدوا األمتعـة فـي بيـت عـالء الـدين ثـم وضـعوا 

ختومهم وأمروا بالقبض على عالء الدين وأخذوا عمامته من فوق رأسه وضبطوا جميـع مالـه في تلك الورقة 
ــدين  ورزقــه فــي قائمــة وقــبض أحمــد قمــاقم الســراق علــى الجاريــة ياســمين وكانــت أحســن حــاًال مــن عــالء ال

فلمــا وأعطاهـا ألمــه وقــال لهــا: ســلميها لخــاتون امــرأة الــوالي فأخــذت ياســمين ودخلــت بهــا علــى زوجــة الــوالي 
رآها حبظلم بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وسـاعته وفـرح فرحـًا شـديدًا وتقـرب إليهـا فسـحبت خنجـرًا 
من حياصتها وقالت له: ابعد عني وٕاال أقتلك وأقتل نفسي فقالت لها أمه خاتون: يا عاهرة خلـي ولـدي يبلـغ 

وج بـاثنين وأي شـيء أوصـل الكـالب أن فقالت لها: يـا كلبـة فـي أي مـذهب يجـوز للمـرأة أن تتـز  ؟منك مراده
فزاد بالولد الغرام وأضـعفه الوجـد والهيـام وقطـع الـزاد ولـزم الوسـاد. وأدرك شـهرزاد  ؟تدخل في مواطن السباع

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة بعد الثالثمائة 
لزم الوساد فقالت لهـا امـرأة الـوالي: يـا عـاهرة قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حبظلم بظاظة قطع الزاد و  

كيـف تحســريني علـى ولــدي ال بـد مــن تعـذيبك وأمــا عــالء الـدين فإنــه ال بـد مــن شـنقه فقالــت لهـا: أنــا أمــوت 
على محبته فقامت زوجة الوالي ونزعت عنها ما كان عليها مـن الصـيغة وثيـاب الحريـر وألبسـتها لباسـًا مـن 

زلتهـــا فـــي المطـــبخ وعملتهـــا مـــن الجـــواري الخدمـــة وقالـــت لهـــا: جـــزاؤك أنـــك الخــيش وقميصـــًا مـــن الشـــعر وأن
تكسـرين مـن الحطـب وتقشـرين البصـل وتحطـين النـار تحـت الحلـل، فقالـت لهـا: أرضـى بكـل عـذاب وخدمـة 



وال أرضى رؤية ولدك فحنن اهللا عليهـا قلـوب الجـواري وصـرت يتعـاطين الخدمـة عنهـا فـي المطـبخ. هـذا مـا 
  .كان من أمر ياسمين

و أما ما كان من أمر عالء الدين أبي الشامات فأنهم أخذوه هـو وأمتعـة الخليفـة وسـاروا بـه إلـى أن وصـلوا 
إلى الديوان، فبينما الخليفة جالسـًا علـى الكرسـي وٕاذا هـم طـالعون بعـالء الـدين ومعـه األمتعـة فقـال الخليفـة: 

فـامتزج الخليفـة بالغضـب وأخـذ األمتعـة  فقالوا لـه: فـي وسـط بيـت عـالء الـدين أبـي الشـامات ؟أين وجدتموها
فقـال لـه عـالء الـدين: أنـا مـا سـرقت وال علمـت وال رأيـت وال  ؟فلم يجد المصباح فقال الخليفة: أين المصباح

معــي خبــر فقــال لــه: يــا خــائن كيــف أقربــك إلــي وتبعــدني عنــك وأســتأمنك وتخــونني ثــم أمــر بشــنقه فنــزل بــه 
اء مـن يخـون الخلفـاء الراشـدين فـاجتمع الخالئـق عنـد المشـنقة. هـذا مـا الوالي والمنادي ينادي عليه: هذا جز 

  كان من أمر عالء الدين.
و أما مـا كـان مـن أمـر أحمـد الـدنف كبيـر عـالء الـدين فإنـه كـان قاعـدًا هـو وأتباعـه علـى بسـتان فبينمـا هـم 

حمـد الـدنف وقـال: جالسون في حظ وسرور وٕاذا برجل سقاء من السقايين في الديوان دخل عليهم وقبل يـد أ
فقـال لـه أحمـد  ؟يا مقدم أحمد يا دنـف أنـت قاعـد فـي صـفاء المـاء تحـت رجليـك ومـا عنـدك علـم بمـا حصـل

فقـال السـقاء إن ولـدك فـي عهـد اهللا عـالء الـدين نزلـوا بـه إلـى المشـنقة، فقـال الـدنف: مـا  ؟الدنف: مـا الخبـر
وهذا ملعوب عليه من واحد عدو فقـال لـه: فقال له: أستغرب هذا األمر  ؟عندك من الحيلة يا حسن شومان

فقال: خالصه علينا إن شاء المولى ثم إن حسن شومان ذهب إلى السـجن وقـال للسـجان:  ؟ما الرأي عندك
أعطنا واحدًا يكـون مسـتوجبًا للقتـل فأعطـاه واحـدًا وكـان شـبه البرايـا بعـالء الـدين أبـي الشـامات فغطـى رأسـه 

الزيبق المصري وكانوا قـدموا عـالء الـدين إلـى الشـنق فتقـدم الـدنف وحـط وأخذه أحمد الدنف بينه وبين علي 
رجلـه علــى رجــل المشـاعلي فقــال لــه المشـاعلي: أعطنــي الوســع حتــى أعمـل صــنعتي فقــال لـه: يــا لعــين خــذ 
هـــذا الرجـــل واشـــنقه موضـــع عـــالء الـــدين أبـــي الشـــامات فإنـــه مظلـــوم وانفـــدى إســـماعيل بـــالكبش فأخـــذ علـــي 

وشنقه عوضًا عن عالء الدين ثم إن أحمد الدنف وعلـي الزيبـق المصـري أخـذا عـالء  المشاعلي ذلك الرجل
الدين وسارا به إلى قاعة أحمد الدنف فلمـا دخلـوا عليـه قـال لـه عـالء الـدين: جـزاك اهللا خيـرًا يـا كبيـري فقـال 

  .و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح ؟له أحمد الدنف: ما هذا الفعل الذي فعلته
 

  وفي الليلة التاسعة بعد الثالثمائة 
ورحـم اهللا مـن  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أحمد الدنف قال لعالء الـدين: مـا هـذا الفعـل الـذي فعلتـه

قــال: مــن ائتمنــك فــال تخونــه ولــو كنــت خائنــًا والخليفــة مكنــك عنــده وســماك بالثقــة األمــين، كيــف تفعــل معــه 
ء الدين: واالسم األعظم يا كبيري ما هي عملتي وال لي فيهـا ذنـب وال أعـرف فقال عال ؟هكذا وتأخذ أمتعته

من عملها، فقال أحمد الدنف: إن هـذه العملـة مـا عملهـا إال عـدو مبـين ومـن فعـل شـيئًا يجـازي بـه ولكـن يـا 
عالء الدين أنـت مـا بقـي لـك إقامـة فـي بغـداد فـإن الملـوك ال تعـادى يـا ولـدي ومـن كانـت الملـوك فـي طلبـه 

فقــال لــه: أنــا أوصــلك إلــى اإلســكندرية فإنهــا مباركــة  ؟فقــال عــالء الــدين: أيــن أروح يــا كبيــري ؟يطــول تعبــه



وعتبتهــا خضــراء وعيشــتها هنيئــة فقــال لــه: ســمعًا وطاعــة يــا كبيــري فقــال أحمــد الــدنف لحســن شــومان: خــل 
بغـداد ولـم يـزاال سـائرين  بالك وٕاذا سأل عني الخليفة فقل له: أنه راح يطوف على البالد ثم أخذه وخـرج مـن

حتى وصال إلى الكروم والبساتين فوجدا يهوديين مـن عمـال الخليفـة راكبـين علـى بغلتـين فقـال أحمـد الـدنف 
أنــا غفيــر هــذا الــوادي  ؟فقــال لهمــا ؟لليهــوديين: هــاتوا الغفــر فقــال اليهوديــان: نعطيــك الغفــر علــى أي شــيء

  حمد الدنف وأخذ البغلتين في خان وباتا فيه.فأعطاه كل منهما مائة دينار وبعد ذلك قتلهما أ
و لما أصبح الصباح باع عالء الدين بغلتـه وأوصـى البـواب علـى بغلـة أحمـد الـدنف ونـزل فـي مركـب مـن  

مينة إياس حتى وصال إلى اإلسكندرية فطلع أحمـد الـدنف ومعـه عـالء الـدين ومشـيا فـي السـوق وٕاذا بـدالل 
ة على تسعمائة وخمسين دينارًا فقال عالء الدين: علي بألف فسـمح يدلل على دكان ومن داخل الدكان طبق

لــه البــائع وكانــت لبيــت المــال فتســلم عــالء الــدين المفــاتيح وفــتح الطبقــة فوجــدها مفروشــة بــالفرش والمســاند 
ورأى فيها حاصًال فيه قالع وصواري وحبال وصناديق وأجرة مآلنة خـرزًا وودعـًا وركابـات وأطيـارًا ودبـابيس 

  كين ومقصات وغير ذلك ألن صاحبه كان سقطيًا.وسكا
فقعد عالء الدين أبي الشامات في الدكان وقال له أحمد الدنف: يا ولدي الدكان والطبقة وما فيهمـا صـارت 
ملكك فاقعد فيها وبـع واشـتري وال تنكـر فـإن اهللا تعـالى بـارك فـي التجـارة وأقـام عنـده ثالثـة أيـام واليـوم الرابـع 

له: استقر في هذا المكان حتى أروح وأعود إليـك بخبـر مـن الخليفـة باألمـان عليـك وأنظـر أخذ خاطره وقال 
الــذي عمــل معــك هــذا الملعــوب ثــم توجــه مســافرًا حتــى وصــل إلــى إيــاس فأخــذ البغلــة مــن الخــان وســار إلــى 

  بغداد فاجتمع بحسن شومان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  بعد الثالثمائة وفي الليلة العاشرة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أحمـد الـدنف اجتمـع بحسـن شـومان واتباعـه وقـال: يـا حسـن هـل الخليفـة 

فقال: وال خطرت على باله فقام في خدمة الخليفة وصار يستنشـق األخبـار فـرأى الخليفـة التفـت  ؟سأل عني
هذا العملة التي فعلها معي عالء الدين، فقال لـه: إلى الوزير جعفر يومًا من األيام وقال له: انظر يا وزير 

يــا أميــر المــؤمنين أنــت جازيتــه بالشــنق وجــزاؤه مــا حــل بــه، فقــال لــه: يــا وزيــر مــرادي أن أنــزل وأنظــره وهــو 
  مشنوق، فقال الوزير: افعل ما شئت يا أمير المؤمنين.

مشــنوق غيــر عــالء الــدين أبــي فنــزل الخليفــة ومعــه الــوزير جعفــر إلــى جهــة المشــنقة ثــم رفــع طرفــه فــرأى ال
فقال: إن عـالء  ؟الشامات الثقة األمين فقال الخليفة: هذا ما هو عالء الدين فقال له: كيف عرفت أنه غيره

الــدين كــان قصــيرًا وهــذا طويــل فقــال لــه: إن المشــنوق يطــول، فقــال إن عــالء الــدين كــان أبــيض وهــذا وجهــه 
فـأمر بتنزيلـه مـن فـوق المشـنقة فلمـا أنزلـوه  ؟المـوت لـه غبـرات أسود فقال له: أما تعلم يـا أميـر المـؤمنين أن

وجــد مكتوبــًا علــى كعبيــه االثنــين اســما الشــيخين فقــال لــه: يــا وزيــر إن عــالء الــدين كــان ســنيًا وهــذا رافضــي 
فقال له: سبحان اهللا عالم الغيـوب ونحـن ال نعلـم هـل هـذا عـالء الـدين أو غيـره فـأمر الخليفـة بدفنـه وصـار 

  يًا. هذا ما كان من أمره.نسيًا منس



و أمــا مــا كــان مــن أمــر حــبظلم بظاظــة ابــن الــوالي فإنــه قــد طــاب بــه العشــق والغــرام حتــى مــات وواروه فــي 
التـراب. وأمـا مــا كـان مـن أمــر الجاريـة ياسـمين فإنهــا وفـت حملهـا ولحقهــا الطلـق فوضـعت ذكــرًا كأنـه القمــر 

ــًا كــان ســماه ولكــن أنــا أســميه أصــالن، ثــم إنهــا  فقالــت: لــو كــان أبــوه ؟فقالــت لهــا الجــواري: مــا تســميه طيب
أرضعته اللبن عامين متتابعين وفطمته وحبى ومشى فاتفق أن أمه اشتغلت بخدمة المطـبخ يومـًا مـن األيـام 
فمشــى الغــالم ورأى ســلم فقعــد فطلــع عليــه وكــان األميــر خالــد الــوالي جالســًا فأخــذه وأقعــده فــي حجــره وســبح 

مل وجهه فرآه شبه النوايـا بعـالء الـدين أبـي الشـامات، ثـم إن أمـه ياسـمين فتشـت مواله فيما خلق وصور وتأ
عليه فلم تجده فطلعت المقعد فرأت األمير خالد جالسًا والولد في حجره يلعـب وقـد ألقـى اهللا محبـة الولـد فـي 

لهـا: تعـالي  قلب األمير خالد. فالتفت الولد فرأى أمه فرمى نفسه عليها فزنقه األميـر خالـد فـي حضـنه وقـال
 ؟فقالـت لـه: هـذا ولـدي وثمـرة فـؤادي فقـال لهـا: ومـن أبـوه ؟يا جاريـة فلمـا جـاءت قـال لهـا هـذا الولـد ابـن مـن

فقالــت لــه: أبــوه عــالء الــدين أبــي الشــامات واآلن صــار ولــدك فقــال لهــا: إن عــالء الــدين كــان خائنــًا فقالــت: 
 ؟ل لهـا: إذا كبـر هـذا الولـد ونشـأ وقـال: مـن أبـيسالمته من الخيانـة حاشـا وكـال أن يكـون األمـين خائنـًا فقـا

  فقولي له: أنت ابن األمير خالد الوالي صاحب الشرطة فقالت سمعًا وطاعة.
ثم إن األمير خالـد طـاهر الولـد وربـاه وأحسـن تربيتـه وجـاء لـه بفقيـه خطـاط فعلمـه الخـط والقـراءة فقـرأ وأعـاد 

لي يعمـل فـي الميـدان ويجمـع الخيـل وينـزل يعلـم الولـد وختم وصار يقول لألمير خالد: يـا والـدي وصـار الـوا
أرباب الحرب ومقاصـد الطعـن والضـرب إلـى أن انتهـى فـي الفروسـية وتعلـم الشـجاعة وبلـغ مـن العمـر أربـع 

  عشرة سنة ووصل إلى درجة اإلمارة.
مــارة وٕاذا فــاتفق أن أصــالن اجتمــع مــع أحمــد قمــاقم الســراق يومــًا مــن األيــام وصــارا أصــحابًا فتبعــه إلــى الخ 

بأحمد قماقم السراق أطلع المصباح الجوهر الذي أخذه من أمتعة الخليفة وحطـه قدامـه وتنـاول الكـأس علـى 
نوره وسكر فقال له أصالن: يا مقدم أعطني هذا المصباح فقال له: ما أقدر أن أعطيك إيـاه فقـال لـه: ألي 

  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟شيء
 

  ليلة الحادية عشرة بعد الثالثمائة وفي ال
فقـال لـه: ألنـه راحـت علـى شـأنه  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أصالن قال ألحمـد قمـاقم: ألي شـيء

فقــال لــه: كــان واحــد جاءنــا هنــا وعمــل رئــيس الســتين يســمى  ؟األرواح فقــال لــه: أي روح راحــت علــى شــأنه
فقال له: كان لـك أخ يسـمى  ؟ل له: وما حكايته وسبب موتهعالء الدين أبي الشامات ومات بسبب ذلك فقا

حبظلم بظاظة وبلغ من العمر ستة عشرة عامًا حتى استحق الزواج وطلب أبوه أن يشتري لـه جاريـة وأخبـره 
  بالقصة من أولها إلى آخرها وأعلمه بضعف حبظلم بظاظة وما وقع لعالء الدين ظلمًا.

ة ياسـمين أمـي ومـا أبـي إال عـالء الـدين أبـي الشـامات فطلـع الولـد فقال أصالن فـي نفسـه: لعـل هـذه الجاريـ
أصالن من عنده حزينًا فقابل المقدم أحمد الدنف فلما رآه أحمد الدنف قال: سبحان من ال شبيه له فقال له 

فقال له: من خلقة هذا الولد أصالن فإنه أشبه البرايا بعـالء  ؟حسن شومان: يا كبيري من أي شيء تتعجب



فقـال لـه تسـمى  ؟أبي الشامات فنادى أحمد الـدنف وقـال: يـا أصـالن فـرد عليـه فقـال لـه: مـا سـام أمـك الدين
الجارية ياسمين فقال له: يا أصالن طب نفسًا وقر عينـًا فإنـه مـا أبـوك إال عـالء الـدين أبـي الشـامات ولكـن 

  يا ولدي ادخل على أمك واسألها عن أبيك فقال سمعًا وطاعة.
ســألها فقالــت لــه: أبــوك األميــر خالــد فقــال لهــا: مــا أبــي إال عــالء الــدين أبــي الشــامات ثــم دخــل علــى أمــه و 

فقال المقدم أحمد الـدنف أخبرنـي بـذلك فحكـت لـه جميـع مـا  ؟فبكت أمه وقالت له: من أخبرك بهذا يا ولدي
ال أنـه مـا جرى وقالت له: يا ولدي قد ظهر الحق واختفى الباطل واعلم أن أباك عالء الدين أبي الشـامات إ

رباك إال األمير خالد وجعلك ولده، فيا ولدي إن اجتمعت بالمقدم أحمد الدنف قل له: يا كبيـري سـألتك بـاهللا 
  أن تأخذ ثأري من قاتل أبي عالء الدين أبي الشامات، فطلع من عندها وسار.

  و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  ثمائة وفي الليلة الثانية عشرة بعد الثال 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أصالن طلع من عند أمه وسار إلـى أن دخـل علـى المقـدم أحمـد الـدنف 

فقال له: إني عرفت وتحققـت مـن أن أبـي عـالء الـدين أبـي الشـامات  ؟وقبل يده، فقال له: ما لك يا أصالن
ل لـه: أحمـد قمـاقم السـراق، فقـال لـه: فقـا ؟ومرادي أنك تأخذ لي ثأري من قاتله فقال له: من الذي قتـل أبـاك

فقال له: رأيت معه المصـباح الجـوهر الـذي ضـاع مـن جملـة أمتعـة الخليفـة وقلـت  ؟ومن أعلمك بهذا الخبر
له أعطني هذا المصباح فما رضي وقال لـي: هـذا راحـت علـى شـأنه األرواح وحكـى لـي أنـه هـو الـذي نـزل 

الــدنف: إذا مــا رأيــت األميــر خالــد يلــبس ثيــاب الحــرب  وســرق األمتعــة ووضــعها فــي دار أبــي فقــال لــه أحمــد
فقل له: ألبسـني مثلـك فـإذا طلعـت معـه وأظهـرت بابـًا مـن أبـواب الشـجاعة قـدام أميـر المـؤمنين فـإن الخليفـة 
يقــول لــك تمــن علــي يــا أصــالن فقــل لــه أتمنــى عليــك أن تأخــذ ثــأر أبــي مــن قاتلــه فيقــول لــك أبــاك حــي وهــو 

بي عالء الدين أبي الشامات وخالد الوالي له علي حق التربيـة فقـط وأخبـره بجميـع األمير خالد فقل له: إن أ
ما وقع بينك وبين أحمد قماقم السراق وقـل لـه: يـا أميـر المـؤمنين أؤمـر بتفتيشـه وأنـا أخرجـه مـن جيبـه فقـال 

  له: سمعًا وطاعة.
رادي أن تلبسـني لبـاس الحـرب ثم طلع أصالن فوجد المير خالد يتجه إلى طلوعه ديوان الخليفـة فقـال لـه: مـ

مثلــك وتأخــذني معــك إلــى ديــوان الخليفــة فألبســه وأخــذه معــه إلــى الــديوان ونــزل الخليفــة بالعســكر خــارج البلــد 
ونصـــبوا الصـــواوين والخيـــام واصـــطفت الصـــفوف وطلـــع بـــاألكرة والصـــولجان مـــنهم فصـــار الفـــارس يضـــرب 

ن العسـكر واحـد جاسـوس مغـري علـى قتـل الخليفـة األكرة وبالصولجان فيردهـا عليـه الفـارس الثـاني وكـان بـي
فأخذ األكرة وضربها بالصولجان وحررها على وجه الخليفة وٕاذا بأصالن اسـتلقاها عـن الخليفـة وضـرب بهـا 

  راميها فوقعت بين أكتافه فوقع على األرض فقال الخليفة: بارك اهللا فيك يا أصالن.
أمــر الخليفــة بإحضــار الــذي ضــرب األكــرة فلمــا حضــر ثــم نزلــوا علــى ظهــور الخيــل وقعــدوا علــى الكراســي و  

فقـال لـه: أنـا عـدو وكنـت مضـمر  ؟بين يديـه قـال لـه: مـن أغـراك علـى هـذا األمـر وهـل أنـت عـدو أم حبيـب



فقال: ال وٕانما أنا رافضي فأمر الخليفة بقتلـه وقـال ألصـالن: تمـن  ؟قتلك فقال: ما سبب ذلك أما أنت مسلم
تأخـذ لـي ثـأر أبـي مـن قاتلـه فقـال لـه: إن أبـاك حـي وهـو واقـف علـى رجليـه علي فقال لـه: أتمنـى عليـك أن 

فقـال لـه: األميـر خالـد الـوالي فقـال لـه: يـا أميـر المـؤمنين مـا هـو أبـي إال فـي التربيـة  ؟فقال له: من هو أبي
أن  ومــا والــدي إال عــالء الــدين أبــي الشــامات. فقــال لــه: إن أبــاك كــان خائنــًا فقــال: يــا أميــر المــؤمنين حاشــا

فقــال: ســرق بــدلتي ومــا معهــا فقــال: يــا أميــر المــؤمنين حاشــا أن  ؟يكــون األمــين خائنــًا ومــا الــذي خانــك فيــه
فقـال:  ؟يكون أبي خائنًا ولكن يا سيدي لما عدمت بدلتك وعادت إليك هل رأيـت المصـباح رجـع إليـك أيضـاً 

ي إياه وقـال: هـذا راحـت عليـه األرواح ما وجدناه فقال أنا رأيته مع أحمد قماقم السراق وطلبته منه فلم يعطن
وحكى لـي عـن ضـعف حـبظلم بظاظـة ابـن األميـر خالـد الـوالي وعشـقه للجاريـة ياسـمين وخالصـه مـن القيـد 
وأنه هو الذي سرق البدلة والمصـباح وأنـت يـا أميـر المـؤمنين تأخـذ لـي بثـأر والـدي مـن قاتلـه فقـال الخليفـة: 

ل: أين المقدم أحمـد الـدنف فحضـر بـين يديـه فقـال الخليفـة: فـتش اقبضوا على أحمد قماقم فقبضوا عليه وقا
  قماقم فحط يديه في جيبه فأطلع منه المصباح الجوهر.
فقـال اشـتريته يـا أميـر المـؤمنين، فقـال الخليفـة: مـن  ؟فقال الخليفة: تعال يا خائن من أين لك هذا المصباح

أقر أنـه هـو الـذي سـرق البدلـة والمصـباح فقـال وضـربوه فـ ؟أين اشتريته ومن يقدر على مثله حتى يبيعه لـك
 ؟له الخليفة: ألي شيء تفعل هذه الفعال يا خائن حتى ضيعت عـالء الـدين أبـا الشـامات وهـو الثقـة األمـين

ثم أمر الخليفة بالقبض عليه وعلى الوالي فقال الوالي: يا أمير المؤمنين أنا مظلوم وأنت أمرتني بشـنقه ولـم 
ملعوب، فإن التدبير كان بين العجـوز وأحمـد قمـاقم وزوجتـي ولـيس عنـدي خبـر وأنـا يكن عندي خبر بهذا ال

في جيرتك يا أصالن فتشفع فيه أصالن عند الخليفة، ثم قال: يـا أميـر المـؤمنين مـا فعـل اهللا بـأم هـذا الولـد 
ٕان لـم تفـك فقال له: عندي فقال: أمرتك أن تأمر زوجتك أن تلبسها بدلتها وصـيغتها وتردهـا إلـى سـيادتها، و 

  الختم الذي على بيت عالء الدين وتعطي ابنه رزقه وماله، فقال: سمعًا وطاعة.
ثـم نــزل الــوالي وأمــر امرأتــه فألبسـتها بــدلتها وفــك الخــتم عــن بيــت عـالء الــدين وأعطــى أصــالن المفــاتيح، ثــم 

ة وقـال: الغالـب قال للخليفة: تمن علي يا أصالن فقال له: تمنيت عليك أن تجمع شـملي بـأبي فبكـى الخليفـ
أن أباك هو الذي شنق ومات ولكـن وحيـاة جـدودي كـل مـن بشـرني بأنـه علـى قيـد الحيـاة أعطيتـه جميـع مـا 
يطلبه فتقدم أحمد الدنف وقبل األرض بين يديه وقال له: أعطني األمان يـا أميـر المـؤمنين فقـال لـه: عليـك 

مــين طيـب علـى قيـد الحيــاة فقـال لـه: مـا الــذي األمـان. فقـال: أبشـرك أن عـالء الــدين أبـا الشـامات، الثقـة األ
فقــال لــه: وحيــاة رأســك إن كالمــي حــق وفديتــه بغيــره ممــن يســتحق القتــل وأوصــلته إلــى اإلســكندرية،  ؟تقولــه

وفتحــت لــه دكــان ســقطي فقــال الخليفــة: ألزمتــك أن تجــيء بــه. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 
  المباح.

 



  الثالثمائة  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة قــال ألحمــد الــدنف: ألزمتــك أن تجــيء بــه فقــال ســمعًا وطاعــة 

  فأمر الخليفة بعشرة آالف دينار، وسار متوجهًا إلى اإلسكندرية. هذا ما كان من أمر أصالن.
في الدكان كله جميعه ولم يبق فـي  و أما ما كان من أمر والده عالء الدين أبي الشامات فإنه باع ما كان 

الــدكان إال القليــل وجــراب قــديم، فــنفض الجــراب فنزلــت منــه خــرزة تمــأل الكــف فــي سلســلة مــن الــذهب ولهــا 
خمســة وجــوه وعليهــا أســماء وطالســم كــدبيب النمــل فــدعك الخمســة وجــوه فلــم يجاوبــه أحــد فقــال فــي نفســه: 

ل فائــت فــي الطريــق فرفــع بصــره فــرأى الخــرزة معلقــة لعلهــا خــرزة مــن جــزع ثــم علقهــا فــي الــدكان وٕاذا بقنصــ
علـى دكـان عـالء الـدين وقـال لـه: يـا سـيدي هـل هـذه الخـرزة للبيـع فقـال لـه جميـع مـا عنـدي للبيـع فقـال لـه: 

فقــال:  ؟فقــال عــالء الــدين: يفــتح اهللا فقــال لــه: أتبيعهــا بمائــة ألــف دينــار ؟أتبيعنــي إياهــا بثمــانين ألــف دينــار
دينـار فانقـدني الـدنانير، فقـال لـه القنصـل: مـا أقـدر أن أحمـل ثمنهـا معـي واإلسـكندرية  بعتها لك بمائـة ألـف

فيها حرامية وشرطية فأنت تروح معي إلى مركبـي وأعطـي لـك الـثمن ورزمـة صـوف أنجـوري ورزمـة أطلـس 
وقـال  ورزمة قطيفة ورزمة خوخ، فقام عالء الدين وقفل الدكان بعد أن أعطاه الخرزة وأعطى المفاتيح لجاره

له: خذ هذه المفاتيح عندك أمانة حتى أروح إلى المركب مع هذا القنصل وأجيء بثمن خرزتـي فـإن عوقـت 
  عنك وورد المقدم أحمد الدنف الذي كان وطنني في هذا المكان فأعطه المفاتيح وأخبره بذلك.

سـيًا وأجلسـه عليـه ثم توجه مع قنصل إلى المركب فلما نزل إلى المركب فلمـا نـزل بـه المركـب نصـب لـه كر 
وقال: هاتوا المال: فدفع الثمن والخمس رزم التي وعده بها، وقال له: يا سيدي أقصد جبري بلقمة أو شـربة 
ماء فقال: إن كان عنـدك مـاء فاسـقني فـأمر بالشـرابات فـإذا فيهـا بـنج فلمـا شـرب انقلـب علـى طهـره، فرفعـوا 

ح حتــى وصــلوا إلــى وســط البحــر فــأمر القبطــان بطلــوع الكراســي وحطــوا المــداري وحلــوا القلــوع وأســعفته الريــا
فقـال لـه: أنـت معـي مربـوط  ؟عالء الدين من الطنبر فطلعوه وشـمموه ضـد البـنج ففـتح عينيـه وقـال: أيـن أنـا
فقال له: أنا قبطان ومـرادي  ؟وديعة ولو كنت تقول يفتح اهللا لكنت أزيدك فقال له عالء الدين: ما صناعتك

ي، فبينمـــا همـــا فـــي الكـــالم وٕاذا بمركـــب فيهـــا أربعـــون مـــن تجـــار المســـلمين فطلـــع أن آخـــذك إلـــى حبيبـــة قلبـــ
القبطــان بمركبــه علــيهم ووضــع الكالليــب فــي مــراكبهم ونــزل هــو ورجالــه فنهبوهــا وأخــذوها وســاروا بهــا إلــى 
مدينــة جنــوة فأقبــل القبطــان الــذي معــه عــالء الــدين إلــى بــاب قصــر قيطــون وٕاذا بصــبية نازلــة وهــي ضــاربة 

فقــال لهــا: جئــت بهمــا فقالــت لــه: هــات الخــرزة فأعطاهــا لهــا  ؟فقالــت لــه: هــل جئــت بــالخرزة وصــاحبها لثامــاً 
وتوجه إلى الميناء وضرب مدافع السالمة فعلم ملك المدينة بوصول ذلك القبطان، فخـرج إلـى مقابلتـه وقـال 

أربعـــون مـــن تجـــار فقـــال لـــه: كانـــت طيبـــة جـــدًا وقـــد كســـبت فيهـــا مركبـــًا واحـــدًا و  ؟لـــه: كيـــف كانـــت ســـفرتك
المسلمين، فقال له: أخرجهم إلى المدينـة فـأخرجهم فـي الحديـد ومـن جملـتهم عـالء الـدين. وركـب الملـك هـو 

  والقبطان وأمشوهم قدامهم إلى أن وصلوا إلى الديوان وقدموا أول واحد.
اني والثالـث هكـذا فقال له الملك من أين يا مسلم فقال من اإلسكندرية فقـال يـا سـياف اقتلـه فرمـى رقبتـه والثـ

إلى تمام األربعين وكان عالء الدين في آخرهم فشرب حسرتهم، وقال لنفسه رحمة اهللا عليك يا عالء الـدين 



فرغ عمرك فقال لـه الملـك وأنـت مـن أي الـبالد، فقـال مـن اإلسـكندرية فقـال السـياف ارم عنقـه فرفـع السـياف 
ــدين وٕاذا بعجــ وز ذات هيبــة تقــدمت بــين أيــادي الملــك فقــام إليهــا يــده بالســيف وأراد أن يرمــي رقبــة عــالء ال

  تعظيمًا لها.
فقالت يا ملـك الزمـان أمـا قلـت لـك لمـا يجـيء القبطـان باألسـارى تـذكر الـدير بأسـيرين يخـدمان فـي الكنيسـة 

  فقال لها: يا أمي ليتك سبقت بساعة ولكن خذي هذا األسير الذي فضل.
تخدم في الكنيسة أو أخلي الملك يقتلك فقال لها أنا أخـدم فـي فالتفتت إلى عالء الدين وقالت له: هل أنت  

الكنيسة فأخذته وطلعت به من الـديوان وتوجهـت إلـى الكنيسـة فقـال لهـا عـالء الـدين: مـا أعمـل مـن الخدمـة 
فقالت له: تقوم في الصبح وتأخذ خمسة بغال وتسير بها إلى الغابة وتقطع ناشف الحطـب وتكسـره وتجـيء 

ير وبعــد ذلــك تلــم البســط وتكــنس وتمســح الــبالط وتــرد الفــرش مثــل مــا كــان وتأخــذ نصــف بــه إلــى مطــبخ الــد
إردب قمــح وتغربلــه وتطحنــه وتعملــه منينــات للــدير وتأخــذ وجبــة عــدس تغربلهــا وتدشــها وتطبخهــا ثــم تمــأل 
األربـــع فســـاقي مـــا وتحـــول بالبرميـــل وتمـــأل ثلثمائـــة وســـت وســـتين قطعـــة وتفـــت فيهـــا المنينـــات وتســـقيها مـــن 

دس وتدخل لكل راهب أو بطريق قصعته فقال لها عالء الدين رديني إلى الملك وخليه يقتلنـي أسـهل لـي الع
مــن هــذه الخدمــة فقالــت لــه إن خــدمت ووفيــت الخدمــة التــي عليــك خلصــت مــن القتــل وٕان لــم تــوف خليــت 

د منهم هـات الملك يقتلك فقعد عالء الدين حامل الهم وكان في الكنيسة عشر عميان مكسحين فقال له واح
لي قصرية فأتى له فتغوط فيها وقال له ارم الغائط فرمـاه فقـال لـه يبـارك فيـك المسـيح يـا خـدام الكنيسـة وٕاذا 
بالعجوز أقبلت وقالت له ألي شيء ما وفيت الخدمة في الكنيسة، فقال لهـا: أنـا لـي كـم يـد علـى عمـل هـذه 

لــت لــه: خــذ يــا ابنــي هــذا القضــيب وكــان مــن الخدمــة، فقالــت لــه: يــا مجنــون أنــا مــا جئــت بــك للخدمــة ثــم قا
النحاس وفي رأسه صليب واخرج إلى الشـارع فـإذا قابلـك والـي البلـد فقـل لـه أنـي أدعـوك إلـى خدمـة الكنيسـة 
من أجل السيد المسيح فإنه ال يخالفك فخليه يأخـذ القمـح ويغربلـه ويطحنـه وينخلـه ويخبـزه منينـات وكـل مـن 

سمعًا وطاعة وعمل كما قالـت ولـم يـزل يسـخر األكـابر واألصـاغر مـدة  يخالفك اضربه وال تخف أحد، فقال
سبعة عشـر عامـًا فبينمـا هـو قاعـد فـي الكنيسـة وٕاذا بـالعجوز داخلـة عليـه فقـال لـه: اطلـع إلـى خـراج الـدير. 
فقـال لهـا: أيـن أروح فقالـت لـه: بــت هـذه الليلـة فـي خمـارة أو عنـد واحــد مـن أصـحابك فقـال لهـا: ألي شــيء 

من الكنيسة فقالت له أن حسن مريم بنت الملك يوحنا ملك هـذه المدينـة مرادهـا أن تـدخل الكنيسـة تطرديني 
للزيــارة، وال ينبغــي أن تقعــد فــي طريقهــا فامتثــل كالمهــا وقــام وأراهــا أنــه رائــح إلــى خــارج الكنيســة وقــال فــي 

عليها فـاختفى فـي مخـدع  نفسه: يا هل ترى بنت الملك مثل نسائنا أو أحسن منهن فأنا ال أروح حتى أتفرج
  له طاقة تطل على الكنيسة.

فبينما هو ينتظر في الكنيسة وٕاذا ببنت الملك مقبلة، فنظر إليها نظرة أعقبته ألـف حسـرة ألنـه وجـدها كأنهـا 
  البدر إذا بزغ من تحت الغمام وصحبتها صبية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  بعد الثالثمائة  وفي الليلة الرابعة عشرة
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عالء الدين لما نظـر إلـى بنـت الملـك، ورأى صـحبتها صـبية وهـي تقـول 
لتلــك الصــبية آنســت يــا زبيــدة فــأمعن عــالء الــدين النظــر فــي تلــك الصــبية فرآهــا زوجتــه زبيــدة العوديــة التــي 

ا نوبـة علـى العـود، فقالـت لهـا أنـا ال أعمـل لـك كانت ماتت، ثم إن بنت الملك قالـت لزبيـدة قـومي اعملـي لنـ
  نوبة حتى تبلغني مرادي وتفي لي بما وعدتني به.

فقالــت لهــا مــا الــذي وعــدتك بــه قالــت لهــا: وعــدتني بجمــع شــملي بزوجــي عــالء الــدين أبــي الشــامات الثقــة 
ملك بزوجــك عــالء األمــين فقالــت لهــا: يــا زبيــدة طيبــي نفســًا وقــري عينــًا واعملــي لنــا نوبــة حــالوة اجتمــاع شــ

الــدين، فقالــت لهــا: وأيــن هــو فقالــت لهــا: إنــه هنــا فــي هــذا المخــدع يســمع كالمنــا فعملــت نوبــة علــى العــود 
تــرقص الحجــر الجلمــود فلمــا ســمع ذلــك عــالء الــدين هاجــت بالبلــه وخــرج مــن المخــدع وهجــم عليهمــا وأخــذ 

علـى األرض مغشـيًا عليهمـا، فتقـدمت زوجته زبيدة العودية بالحضن وعرفته فاعتنق االثنان بعضهما ووقعا 
  الملكة حسن مريم ورشت عليهما ماء الورد ونبهتهما وقالت جمع اهللا شملكما.

فقال لها عالء الدين على محبتك يا سيدتي ثم التفت عالء الدين إلى زوجتـه زبيـدة العوديـة وقـال لهـا: أنـت 
كان فقالت له: يا سـيدي أنـا مـا مـت وٕانمـا قد مت يا زبيدة ودفناك في القبر فكيف حييت وجئت إلى هذا الم

اختطفني عون من أعوان الجان وطـار بـي إلـى هـذا المكـان وأمـا التـي دفنتموهـا فإنهـا جنيـة، وتصـورت فـي 
صورتي وعملت أنها ميتـة وبعـدما دفنتوهـا شـقت القبـر وخرجـت منـه وراحـت إلـى خدمـة سـيدتها حسـن مـريم 

  بنت الملك.
يني فرأيت نفسـي عنـد حسـن مـريم بنـت الملـك وهـي هـذه فقلـت لهـا: ألي و أما أنا فإني صرعت وفتحت ع 

شيء جئت بي إلى هنا، فقالـت لـي أنـا موعـودة بزواجـي بزوجـك عـالء الـدين أبـي الشـامات فهـل تقبلينـي يـا 
زبيدة أن أكون ضرتك ويكون لي ليلة ولك ليلة فقلت لها سمعًا وطاعـة يـا سـيدتي ولكـن أيـن زوجـي فقالـت: 

ى جبينــه مــا قــدره اهللا تعــالى فمتــى اســتوفى مــا علــى جبينــه ال بــد أن يجــيء إلــى هــذا المكــان إنــه مكتــوب علــ
ولكن نتسلى على فراقه بالنغمـات والطـرب علـى اآلالت حتـى يجمعنـا اهللا بـع فمكثـت عنـدها هـذه المـدة إلـى 

  أن جمع اهللا شملي بك في هذه الكنيسة.
فقـال  ؟الء الدين هل تقبلني أن أكون أهـًال وتكـون بعـالً ثم إن حسن مريم التفتت إليه وقالت له: يا سيدي ع

فقالــت: حاشــا اهللا أن أكــون كــافرة بــل أنــا مســلمة  ؟لهــا: يــا ســيدتي أنــا مســلم وأنــت نصــرانية فكيــف أتــزوج بــك
ولي ثمانية عشر عامًا وأنا متمسكة بدين اإلسالم وٕاني بريئة من كل دين يخالف دين اإلسالم فقال لها: يـا 

أن أروح إلى بـالدي فقالـت لـه: اعلـم أنـي رأيـت مكتوبـًا علـى جبينـك أمـورًا ال بـد أن تسـتوفيها  سيدتي مرادي
وتبلــغ غرضــك ونهنيــك يــا عــالء الــدين أنــه ظهــر لــك ولــد اســمه أصــالن وهــو اآلن جــالس فــي مرتبتــك عنــد 

السـتر عـن  الخليفة وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا واعلم أنه ظهـر الحـق واختفـى الباطـل وربنـا كشـف
الذي سرق أمتعة الخليفـة وهـو أحمـد قمـاقم السـراق الخـائن وهـو اآلن فـي السـجن محبـوس ومقيـد واعلـم أنـي 
أنا التي أرسلت إليك الخرزة ووضعتها لك في داخل الجراب الذي كان في الدكان وأنا التي أرسلت القبطـان 



لوصـال فمـا رضـيت أن أمكنـه مـن نفسـي وجاء لك بالخرزة واعلم أن هذا القبطان متعلق بي، ويطلب مني ا
إال إذا جئــت لــي بــالخرزة وصــاحبها وأعطيتــه مائــة كــيس وأرســلته فــي صــفة تــاجر وهــو قبطــان ولمــا قــدموك 
إلى القتل بعد قتل األربعين األسارى الذين كنت معهـم أرسـلت إليـك هـذه العجـوز فقـال لهـا: جـزاك اهللا عنـي 

  كل خير.
يديـه ولمـا عـرف صـدق كالمهـا قـال لهـا: خبرينـي عـن فضـيلة هـذه  ثم إن حسن مريم جـددت إسـالمها علـى

الخرزة من أين هي فقالت له: هذه الخرزة من كنز مرصود وفيهـا خمـس فضـائل تنفعنـا عنـد االحتيـاج إليهـا 
وٕان جدتي أم أبي كانـت سـاحرة تحـل الرمـوز وتخـتلس مـا فـي الكنـوز فوقعـت لهـا هـذه الخـرزة مـن كنـز فلمـا 

العمـر أربعـة عشـر عامـًا قـرأت اإلنجيـل وغيـره مـن الكتـب السـماوية فرأيـت اسـم محمـد  كبرت أنا وبلغت مـن
صــلى اهللا عليــه وســلم فــي األربعــة كتــب التــوراة واإلنجيــل والزبــور والفرقــان فآمنــت بمحمــد وأســلمت وتحققــت 

ين ضـعفت بعقلي أنه ال يعبد بحق إال اهللا تعالى وأن رب األنام ال يرضى إال دين اإلسالم وكانت جدتي ح
وهبت لي هذه الخرزة وأعلمتني بما فيهـا مـن الخمـس فضـائل وقبـل أن تمـوت جـدتي قـال أبـي: اضـربي لـي 
تخــت رمــل وانظــري عاقبــة أمــري ومــا يحصــل لــي. فقالــت لــه: إن البعيــد يمــوت قتــيًال مــن أســير يجــيء مــن 

: ال بـد أن تهجـم علـى اإلسكندرية، فحلف أبي أن يقتل كل أسير يجيء منها وأخبـر القبطـان بـذلك وقـال لـه
مراكب المسلمين وكل مـن رأيتـه مـن اإلسـكندرية تقتلـه أو تجـيء بـه إلـي، فامتثـل أمـره حتـى قتـل عـدد شـعر 

  رأسه.
 ؟ثم هلكت جدتي فطلعت أنا وضربت لي تخـت رمـل وأضـمرت مـا فـي نفسـي وقلـت: يـا هـل مـن يتـزوج بـي

ات الثقـة األمـين فتعجبـت مـن ذلـك وصـبرت فظهـر أنـه ال يتـزوج بـي إال واحـد يسـمى عـالء الـدين أبـا الشـام
إلــى أن آن األوان واجتمعــت بــك ثــم إنــه تــزوج بهــا وقــال لهــا: أنــا مــرادي أن أروح إلــى بــالدي فقالــت لــه: إذا 
كان األمر كذلك فتعال معي ثم أخذته وخبأته في مخدع قصرها ودخلـت علـى أبيهـا فقـال لهـا: يـا ابنتـي أنـا 

أسكر معك فقعد ودعا بسـفرة المـدام وصـارت تمـأل وتسـقيه حتـى غـاب  عندي اليوم قبض زائد فاقعدي حتى
عن الوجود ثم إنها وضعت له البنج في قدح فشربه وانقلـب علـى قفـاه ثـم جـاءت إلـى عـالء الـدين وأخرجتـه 
من المخدع وقالت له: إن خصمك مطروح على قفاه فافعل بـه مـا شـئت فـإني أسـكرته وبنجتـه فـدخل عـالء 

  فكتفه تكتيفًا وثيقًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. الدين فرآه مبنجاً 
 

  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عالء الدين أعطى الملـك أبـا حسـن مـريم ضـد البـنج فأفـاق فوجـد عـالء  

فقالــت لــه: إن كنــت ابنتــك  ؟ن معــي هــذه الفعــالالــدين وابنتــه راكبــين علــى صــدره فقــال لهــا: يــا ابنتــي أتفعلــي
فأسلم ألنني أسلمت وقد تبين لي الحق تبعته والباطل فاجتنبته وقد أسلمت هللا رب العالمين وٕانني بريئة مـن 
كل دين خالف دين اإلسالم في الدنيا واآلخرة فإن أسلمت حبًا وكرامة وٕاال فقتلتـك أو لمـا حياتـك ثـم نصـحه 

رد فسحب عـالء الـدين خنجـرًا ونحـره مـن الوريـد إلـى الوريـد وكتبـت ورقـة بصـورة الـذي عالء الدين فأبى وتم



جـــرى ووضـــعها علـــى جبهتـــه واخـــذ مـــا خـــف حملـــه وغـــال ثمنـــه وطلعـــا مـــن القصـــر وتوجهـــا إلـــى الكنيســـة. 
فأحضرت الخرزة وحطت يدها على الوجه الذي هو منقوش عليه السرير ودعكته وٕاذا بسـرير وضـع قـدامها 

عالء الدين وزوجته زبيدة العودية على ذلك السرير وقالت: بحق ما كتب لنـا بهـذه الخـرزة مـن فركبت هي و 
ــا ســرير فــارتفع بهمــا الســرير وســارا إلــى واد ال نبــات فيــه  األســماء والطالســم وعلــوم األقــالم أن ترتفــع بنــا ي

الســماء فنــزل بهمــا إلــى فأقامــت األربعــة وجــوه الباقيــة مــن الخــرزة إلــى األســماء وقلبــت الوجــه المرســوم عليــه 
األرض وقلبت الوجه المرسوم عليه هيئة صيوان في هذا الـوادي فانتصـب الصـيوان وجلسـوا فيـه وكـان ذلـك 
الوادي أقفر ال نبات فيه وال ماء. فقلبت األربعة وجوه إلى السماء وقالت بحـق أسـماء اهللا تنبـت هنـا أشـجار 

بجانبهــا بحــر عجــاج مــتالطم بــاألمواج فتوضــأ منــه  ويجــري بجانبهــا بحــر فنبتــت األشــجار فــي الحــال وجــرى
وصال وشربا وقلبت الثالثة وجوه الباقية مـن الخـرزة إلـى الوجـه الـذي عليـه هيئـة سـفرة الطعـام وقالـت: بحـق 
أســماء اهللا يمتــد الســماط وٕاذا بســماط امتــد وفيــه ســائر األطعمــة الفــاخرة فــأكال وشــربا وتلــذذا وطربــا. هــذا مــا 

  كان من أمرهما.
ا ما كان من أمر ابن الملك فإنه دخل ينبه أباه فوجده قتيًال ووجـد الورقـة التـي كتبهـا عـالء الـدين فقرأهـا وأم

وعرف ما فيها ثم فتش على أخته فلم يجدها فذهب إلى العجوز في الكنيسة وسألها عنها فقالت: مـن أمـس 
ي جـرى فركبـوا الخيـل وسـافروا إلـى أن ما رأيتها فعاد إلى العسكر وقـال لهـم: الخيـل يـا أربابهـا وأخبـرهم بالـذ

قربوا من الصيوان فالتفتت حسن مريم فرأت الغبار قد سد األقطار وبعد أن عال وطار وانكشـف فظهـر مـن 
فقالت الصبية لعـالء الـدين: كيـف ثباتـك  ؟تحته أخوها والعسكر وهم ينادون: إلى أين تقصدون نحن وراءكم

د فــي النخــال فــإني مــا أعــرف الحــرب والكفــاح وال الســيوف والرمــاح فقــال لهــا: مثــل الوتــ ؟فــي الحــرب والنــزال
فســحبت الخــرزة ودعكــت الوجــه المرســوم عليــه صــورة الفــرس والفــارس وٕاذا بفــارس ظهــر مــن البــر ولــم يــزل 
يضرب فيهم بالسيف إلى أن كسرهم وطردهم ثم قالت له: أتسافر إلى مصر أو اإلسكندرية. وأدرك شهرزاد 

 كالم المباح.الصباح فسكتت عن ال

  وفي الليلة السادسة عشر بعد الثالثمائة 
ـــك الســـعيد أن حســـن مـــريم قالـــت: أتســـافر إلـــى مصـــر أو اإلســـكندرية ـــى  ؟قالـــت: بلغنـــي أيهـــا المل فقـــال: إل

اإلســكندرية فركبــوا علــى الســرير وعزمــت فســار بهــم فــي لحظــة إلــى أن نزلــوا فــي اإلســكندرية فــأدخلهم عــالء 
اإلسكندرية فأتاهم بثياب وألبسـهم إياهـا وتوجـه بهـم إلـى الـدكان والطبقـة ثـم طلـع الدين في مغارة وذهب إلى 

يجيء لهم بغذاء وٕاذا بالمقدم أحمد الدنف قادم من بغداد فرآه في الطريق فقابلـه بالعنـاق وسـلم عليـه ورحـب 
ء الـدين مـا به ثم إن المقدم أحمد الدنف بشره بولده أصالن وانه بلغ من العمر عشرين عامًا وحكى لـه عـال

جرى له من األول إلى اآلخر وأخذه إلى الدكان والطبقة فتعجب أحمـد الـدنف مـن ذلـك غايـة العجـب وبـاتوا 
  تلك الليلة.

و لما أصبحوا بـاع عـالء الـدين الـدكان ووضـع ثمنهـا علـى مـا معـه ثـم إن أحمـد الـدنف أخبـر عـالء الـدين  
علــى أبــي وأمــي وأهــل بيتــي فركبــوا الســرير جميعــًا  بــأن الخليفــة يطلبــه فقــال لــه: أنــا رائــح إلــى مصــر أســلم



وتوجهوا إلى مصر السعيدة ونزلوا في الرب األصفر ألن بيـتهم كـان فـي تلـك الحـارة ودق بـاب بيـتهم فقالـت 
فقال: أنا عالء الدين فنزلوا وأخذوه باألحضان ثم أدخل زوجته ومـا معـه  ؟أمه: من بالباب بعد فقد األحباب

خل وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهم راحة ثالثة أيام ثم طلـب السـفر إلـى بغـداد فقـال في البيت وبعد ذلك د
له أبوه: يا ولدي اجلس عندي. فقال: ما أقدر على فراق ولدي أصـالن ثـم إنـه أخـذ أبـاه وأمـه معـه وسـافروا 

لتقـاه وأخـذ إلى بغداد فدخل أحمد الدنف وبشر الخليفة بقدوم عالء الدين وحكى لـه حكايتـه فطلـب الخليفـة م
معه ولده أصالن وقابلوه باألحضان وأمر الخليفة بإحضـار أحمـد قمـاقم السـراق فلمـا حضـر بـين يديـه قـال: 
يا عالء الدين دونـك وخصـمك فسـحب عـالء الـدين السـيف وضـرب أحمـد قمـاقم فرمـى عنقـه ثـم إن الخليفـة 

ه علــى حســن مــريم ولمــا دخــل عمــل لعــالء الــدين فرحــًا عظيمــًا بعــد أن أحضــر القضــاة والشــهود وكتــب كتابــ
عليهــا وجــدها درة لــم تثقــب ثــم جعــل ولــده أصــالن رئــيس الســتين وخلــع عليــه الخلــع الســنية وأقــاموا فــي أرغــد 

  عيش وأهنأه إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات.
 

  بعض حكايات تتعلق بالكرام
أنـه لمـا مـات دفـن فـي رأس جبـل وعملـوا  أما حكايات الكرام فإنها كثيرة جدًا منها ما روي عـن حـاتم الطـائي

على قبره حوضين من حجر وصور بنات محلوالت الشعر من حجر وكان تحت ذلك الجبل نهر جار فـإذا 
نزلـت الوفــود يســمعون الصــراخ فــي الليــل مــن العشــاء إلـى الصــباح فــإذا أصــبحوا لــم يجــدوا أحــد غيــر البنــات 

بذلك الوادي خارجًا من عشيرته بات تلـك الليلـة هنـاك.  المصورة من الحجر فلما نزل ذو الكراع ملك حمير
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة عشر بعد الثالثمائة 
قالـت: بلغنــي أيهـا الملــك السـعيد أن ذا الكــراع لمـا نــزل بـذلك الــوادي بـات تلــك الليلـة هنــاك وتقـرب مــن ذلــك 

فقــالوا لــه: إن هــذا قبــر حــاتم الطــائي وٕان  ؟ا هــذا العويــل الــذي فــوق الجبــلالموضــع فســمع الصــراخ فقــال: مــ
عليــه حوضــين مــن حجــر وصــور بنــات مــن حجــر محلــوالت الشــعور وكــل ليلــة يســمع النــازلون هــذا العويــل 
والصراخ فقال ذا الكراع ملك حمير يهزأ بحاتم الطائي: يا حاتم نحن الليلة ضيوفك ونحـن خمـًا فغلـب عليـه 

اســتيقظ وهــو مرعــوب وقــال: يــا عــرب الحقــوني وأدركــوا راحلتــي فلمــا جــاءوه وجــدوا الناقــة تضــطرب النــوم ثــم 
فنحروهــا وشــووا لحمهــا وأكلــوه ثــم ســألوه عــن ســبب ذلــك فقــال: إنــي نمــت فرأيــت حــاتم الطــائي فــي المنــام قــد 

  جاءني بسيف وقال: جئنا ولم يكن عندنا شيء وعقر ناقتي بالسيف ولو لم تنحروها لماتت.
لما أصبح الصباح ركب ذو الكراع راحلة واحد من أصحابه ثم أردفه خلفـه فلمـا كـان فـي وسـط النهـار رأوا ف

قال: أنا عدي بـن حـاتم الطـائي ثـم قـال: أيـن ذو  ؟راكبًا على راحلة وفي يده راحلة أخرى فقالوا له: من أنت
ناقتــك نحرهــا أبــي لــك قــال: ومــن فقــالوا لــه: اركــب هــذه الناقــة عوضــًا عــن راحلتــك فــإن  ؟الكــراع أميــر حميــر

قــال: أتــاني فــي المنــام فــي هــذه الليلـــة وقــال لــي: يــا عــدي إن ذو الكــراع ملــك حميــر استضـــافني  ؟أخبــرك



فنحرت له ناقته فأدركه بناقة يركبها فإني لم يكن عندي شيء فأخذها ذو الكراع وتعجب من كرم حاتم حيـًا 
  وميتًا.

  

  ومن حكايات الكرام أيضاً 
معن بن زائدة أنه كان في يوم من األيام في الصيد والقنص فعطش فلـم يجـد مـع غلمانـه مـاء  ما يروى عن

فبينما هو كذلك وٕاذا بثالث جوار أقبلن عليه حامالت ثالث قرب ماء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عـن 
  الكالم المباح.

  وفي الليلة الثامنة عشر بعد الثالثمائة 
د أن إن الجواري أقبلن على معن حامالت ثالث قرب ماء فاسـتقاهن فأسـقينه قالت: بلغني أيها الملك السعي

فطلب شيئًا من غلمانـه ليعطيـه للجـواري فلـم يجـد معـه مـاًال فـدفع لكـل واحـدة مـنهن عشـرة أسـهم مـن كنانتـه 
نصــولها مــن الــذهب فقالــت إحــداهن لصــاحبتيها: لــم تكــن هــذه الشــمائل إال لمعــن بــن زائــدة فلتقــل كــل واحــدة 

  ن شيئًا من الشعر مدحًا فيه فقالت األولى: منك
 ويرمي العدا كرمًا وجـودا  يركب في السهام نصول يبر

 وأكفان لمن سكن اللحـودا  فللمرضى عالج من جراح

  و قالت الثانية: 

 عممت مكارمه األحبة والعـدا  ومحارب من فرط جود بنـانـه

 عن النـداكيال تعوقه الحروب   صيغت نصول سهامه من عسجد

 و قالت الثالثة: 

  من الذهب اإلبريز صيغت نصولها  ومن جوده يرمي العداة بـأسـهـم

 قـتـيال ويشتري األكفان منـهـا  لينفقها المجـروح عـنـد دوائهـا

و قيل إن معن بن زائدة خرج في جماعته إلى الصيد فقرب منهم قطيع ظباء فافترقوا في طلبـه وانفـرد معـن 
لمـا ظفـر بـه نـزل فذبحـه فـرأى شخصـًا مقبـل مـن البريـة علـى حمـار فركـب فريـه واسـتقبله فسـلم خلف ظبـي ف

قال: أتيت من أرض قضاعة وٕان مـدة مـن السـنين مجدبـة وقـد أخصـبت هـذه  ؟عليه وقال له: من أين أتيت
 الســنة فزرعــت فيهــا القثــاء فطرحــت فــي غيــر وقتهــا فجمعــت منهــا مــا استحســنته مــن القثــاة وقصــدت األميــر

قـال: ألـف دينـار. فقـال: فـإن قـال  ؟معن بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفـه المـأثور فقـال لـه: كـم أملـت منـه
لك هذا القـدر كثيـر قـال: خمسـمائة دينـار قـال: فـإن قـال لـك كثيـر قـال مائـة دينـار قـال: فـإن قـال لـك كثيـر 

حرامــه ورجعــت إلــى أهلــي قــال أدخلــت قــوائم حمــاري فــي  ؟قــال خمســين دينــار قــال فــإن قــال لــك هــذا كثيــر
صفر اليدين، فضحك معن مـن كالمـه وسـاق جـواده حتـى لحـق بعسـكره ونـزل فـي منزلـه وقـال لحاجبـه: إذا 



أتــاك شــخص علــى حمــار بقثــاة فأدخلــه علــي فــأتى ذلــك الرجــل بعــد ســاعة فــأذن لــه الحاجــب بالــدخول، فلمــا 
ه وجاللــه وكثــرة خدمــه وحشــمه وهــو دخــل علــى األميــر مهــن لــم يعــرف أنــه هــو الــذي قابلــه فــي البريــة لهيبتــ

  متصدر في دست مملكته والحفدة قيام عن يمينه وعن شماله وبين يديه.
قـال: أملـت مـن األميـر واتيـت لـه بقثـاة فـي  ؟فلما سلم عليه قال له األميـر: مـا الـذي أتـى بـك يـا أخـا العـرب

ثيـر، قـال: خمسـمائة دينـار قـال: قـال: ألـف دينـار، قـال ك هـذا القـدر ك ؟غير أوانها فقال له: كم أملت منها
كثير قال: كثير قال: ثلثمائة دينار قال: كثيـر قـال: مـائتي دينـار قـال: كثيـر، قـال: مائـة دينـار قـال: كثيـر، 
قال خمسين دينارًا قال: كثير، قال ثالثين دينارًا قال: كثير. قال: واهللا لقد كان ذلك الرجـل الـذي قـابلني فـي 

ن ثالثين دينارًا، فضحك معن وسكت فعلم اإلعرابي أنه هو الرجل الذي قابلـه فـي البرية مشؤومًا أفال أقل م
البريـة فقـال لـه: يـا سـيدي إذا لـم تجـيء بـالثالثين فهـا هـو الحمـار مربـوط بالبـاب وهـا معـن جـالس، فضـحك 
ر معن حتى استلقى على قفـاه، ثـم اسـتدعى بوكيلـه وقـال: أعطـه ألـف دينـار وخمسـمائة دينـار وثلثمائـة دينـا

ومائتي دينار ومائة دينار وثالثين دينار ودع الحمـار مربوطـًا مكانـه، فبهـت اإلعرابـي وتسـلم األلفـين ومائـة 
  وثمانين دينارًا، فرحمة اهللا عليهم أجمعين.

حكاية تتعلق ببعض مدائن األنلـس التـي فتحهـا طـارق بـن زيـاد و بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن مملكـة يقـال 
كـة لإلفـرنج وكـان فيهـا قصـر مقفـل دائمـًا وكلمـا مـات ملـك وتـولى بعـده ملـك آخـر مـن لها البطة وكانت ممل

الــروم رمــي عليــه قفــًال محكمــًا فــاجتمع علــى البــاب أربعــة وعشــرون قفــًال مــن كــل ملــك قفــل ثــم تــولى بعــدهم 
رجــل لــيس مــن اهــل بيــت المملكــة فــأراد فــتح تلــك األقفــال ليــرى مــا فــي ذلــك القصــر فمنعــه مــن ذلــك أكــابر 

دولة وأنكروا عليه وزجـروه فـأبى وقـال: ال بـد مـن فـتح ذلـك القصـر فبـذلوا لـه جميـع مـا بأيـديهم مـن نفـائس ال
  األموال والذخائر على عدم فتحه فلم يرجع. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة عشر بعد الثالثمائة 

لمملكة بذلوا لذلك الملك جميع ما في أيديهم مـن األمـوال والـذخائر قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أهل ا
علــى عــدم فــتح ذلــك القصــر فلــم يرجــع عــن فتحــه، ثــم أن أزال األقفــال وفــتح البــاب فوجــد فيــه صــورة العــرب 
على خيلهم وجمالهم وعليهم العمائم المسبلة وهم متقلدون بالسيوف وبأيديهم الرماح الطـوال ووجـد كتابـًا فيـه 

ه وقــرأه فوجــد مكتوبــًا فيــه: إذا فــتح هــذا البــاب يغلــب علــى هــذه الناحيــة قــوم مــن العــرب وهــم علــى هيئــة فأخــذ
  هذه الصور فالحذر ثم الحذر من فتحه، وكانت تلك المدينة باألندلس.

ففتحها طارق بن زياد في تلك السنة في خالفة الوليد بـن عبـد الملـك مـن بنـي أميـة وقتـل ذلـك الملـك أقـبح  
هب بالده وسبى بها من النساء والغلمان وغنم أموالهـا ووجـد فيهـا ذخـائر عظيمـة فيهـا مـا ينـوب عـن قتلة ون

مائة وسبعين تاجًا من الدر والياقوت ووجد فيهـا أحجـارًا نفيسـة وٕايوانـًا تـرمح فيـه الخيالـة برمـاحهم ووجـد بهـا 
نـت لنبـي اهللا سـليمان بـن داود من أواني الذهب والفضة وال يحيط به وصف ووجد بها علـى المائـدة التـي كا

عليه السالم، وكانت علـى مـا ذكـر مـن زمـر أخضـر. وهـذه المائـدة إلـى اآلن باقيـة فـي مدينـة رومـا وأوانيهـا 



ــًا بخــط يونــاني فــي ورق مــن  مــن الــذهب وصــحافها مــن الزبرجــد ونفــيس الجــواهر ووجــد فيهــا الزبــور مكتوب
منــافع األحجــار الكريمــة والبيــوت والمــدائن والقــرى الــذهب مفصــص بــالجواهر ووجــد فيهــا كتابــًا يــذكر فيــه 

والطالسم وعلم الكيمياء من الذهب والفضة ووجد كتابًا آخر يحكي فيه صناعة اليواقيت واألحجار وتركيـب 
الســـموم والترياقـــات وصـــورة شـــكل األرض والبحـــار والبلـــدان والمعـــادن، ووجـــد فيهـــا قاعـــة كبيـــرة مآلنـــة مـــن 

يقلــب ألــف درهــم مــن الفضــة ذهبــًا خالصــًا ووجــد بهــا مــرآة كبيــرة مســتديرة عجيبــة األكســير الــذي الــدرهم منــه 
مصــنوعة مــن أخــالط صــنعت لنبــي اهللا ســليمان بــن داود عليــه الســالم إذا نظــر النــاظر فيهــا رأى األقــاليم 

وليـد السبعة عيانًا ووجد فيها ليوانًا فيه من الياقوت البهرماني ما ال يحيط به وصف، فحمل ذلك كلـه إلـى ال
  بن عبد الملك وتفرق العرب في مدنها وهي من أعظم البالد.

 

  حكاية هشام بن عبد الملك مع غالم من األعراب
و مما يحكى أيضًا أن هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان كـان ذاهبـًا إلـى الصـيد فـي بعـض األيـام فنظـر إلـى 

ب يرعـى غنمـًا فقـال هشـام لـه: يـا ظبي فتبعه ابلكالب فبينما هو خلف الظبي إذ نظر إلى صبي من األعرا
غالم دونك هذا الظبي فاتني به فرفع رأسه إليه وقال: يا جاهًال بقدر األخبـار لقـد نظـرت إلـي باإلستصـغار 

فقـال: قـد عرفنـي  ؟وكلمتني باإلحتقار فكالمك كالم جبار وفعلك فعل حمار، فقال هشـام: ويلـك أمـا تعرفنـي
مك فقال له: ويلك يا هشـام بـن عبـد الملـك فقـال لـه اإلعرابـي: ال بك سوء أدبك إذ بداتني بكالمك دون سال

  قرب اهللا ديارك وال حيا مزارك فما أكثر كالم وأقل إكرامك.
فمـــا اســـتتم كالمـــه حتـــى أحـــدقت بـــه الجنـــد مـــن كـــل جانـــب وكـــل واحـــد مـــنهم يقـــول: الســـالم عليـــك يـــا أميـــر 

الغــالم فقبضــوا عليــه ورجــع هشــام إلــى قصــره المــؤمنين، فقــال هشــام: اقصــروا عــن هــذا الكــالم واحفظــوا هــذا 
وجلــس فــي مجلســه وقــال: علــي بــالغالم البــدوي إلاتــي بــه، فلمــا رأى الغــالم كثــرة الحجــاب والــوزراء وأربــاب 
الدولــة لــم يكتــرث بهــم ولــم يســأل عــنهم بــل جعــل ذقنــه علــى صــدره ونظــر حيــث يقــع قدمــه إلــى أنوصــل إلــى 

وســكت عــن الســالم وامتنــع عــن الكــالم، فقــال لــه بعــض  هشــام فوقــف بــين يديــه ونكــس رأســه إلــى األرض
فالتفـت إلـى الخـادم مغضـبًا وقـال: يـا بردعـة الحمـار  ؟الخدام: يا كلب العـرب مـا منعـك أن تسـلم علـى أميـر

منعنــي مــن ذلــك طــول الطريــق وصــعود الدرجــة والتعويــق فقــال هشــام وقــد تزايــد بــه الغضــب: يــا صــبي لقــد 
عنك أملك وانصرم عمرك فقال: واهللا يـا هشـام لـئن كـان فـي المـدة  حضرت في يوم حضر فيه أجلك وغاب

تــاخير ولــم يكــن فــي األجــل تقصــير فقــال لــه الحاجــب: هــل بلــغ مــن مقامــك يــا أخــس العــرب أن تخاطــب أن 
تخاطب أمير المؤمنين كلمة بكلمة فقال مسرعًا: لقيت الخبل وال فارقك الويل والهبل أما سمعت ما قـال اهللا 

أتي كـل نفـس تجـادل عـن نفسـها. فعنـد ذلـك اغتـاظ هشـام غيضـًا شـديدًا وقـال: يـا سـياف علـي تعالى: يوم تـ
بــرأس هــذا الغــالم فإنــه أكثــر بــالكالم ولــم يخــش المــالم ففأخــذ الغــالم ونــزل بــه إلــى أن نطــع الــدم وســل ســيفه 

انـا بـريء على رأسه وقال: يا أمير المؤمنين هذا عبدك المـذل بنفسـه السـائر إلـى رمسـه هـل أضـرب عنقـه و 
قال ك نعـم، فاسـتأذن ثانيـًا ففهـم الفتـى أنـه إن أذن لـه هـذه المـرة يقتلـه فضـحك حتـى بـدت نواجـذه  ؟من دمه



 ؟فازداد هشامًا غضبًا وقال: يا صبي أظنك معتوهـًا أمـا تـرى أنـك مفـارق الـدنيا فكيـف تضـحك هـزءًا بنفسـك
يـــل وال كثيـــر ولكـــن حضـــرتني أبياتـــًا فقـــال ك يـــا أميـــر المـــؤمنين لـــئن كـــان فـــي العمـــر تـــأخير ال يضـــرني قل

  فاسمعها فإن قتلي ال يفوتك فقال هشام: هات وأوجز فأنشد هذه األبيات: 
  عصفور بر ساقه المقدور  نبئت أنالباز صادف مـرة

 والباز منهمك عليه يطير  فتكلم العصفور في أظفاره

 ولئن أكلت فإنني حقـير  مثلي ما يغني لمثلك شبعة

  عجبًا وأفلت ذلك العصفور  المذل بنفـسـه فتبسم الباز 

فتبسم هشام وقال: وحق قرابتيمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو تلفظ بهذا اللفظ من أول كالمه وطلب 
مادون الخالفة ألعطيتها إياه، يا خادم احش فاه جوهرًا وأحسن جائزته فأعطاه الخادم حلة عظيمة، فأخـذها 

  انتهى. وانصرف إلى حال سبيله.
حكاية اسحق الموصـلي وتـزوج المـأمون بخديجـة بنـت الحسـن بـن سـهل و ممـا يحكـى أن اسـحق الموصـلي 
قال: خرجت ليلة من عند المأمون متوجهًا إلى بيتي فضايقني حصـر البـول فعمـدت إلـى زقـاق وقمـت أبـول 

ور فلمسته ألعرف ما خوفًا أن يضر بي شيء إذا جلست في جانب الحيطان فرأيت شيئًا معلقًا من تلك الد
هو فوجدته زنبيًال كبيرًا باربعة آذان ملبسًا ديباجًا، فقلت في نفسي: ال بد هذا من سبب وصرت متحيـرًا فـي 
أمري فحملني السكر على أن أجلس فيه فجلست فيه وٕاذا بأصحاب الدار جذبوه بي وظنوا انني الـذي كـانوا 

ذا بأربع جوار يقلن لي إنـزل علـى الرحـب والسـعة ومشـت بـين يترقبونه. ثم رفعوا الزنبيل إلى رأس الحائط وإ 
يدي جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار فيهـا مجـالس مفروشـة لـم أر مثلهـا إال فـي دار الخالفـة فجلسـت فمـا 
شـــعرت بعـــد ســـاعة إال بســـتور قـــد رفعـــت فـــي ناحيـــة الجـــدار وٕاذا بوصـــائف يتماشـــين وفـــي أيـــديهن الشـــموع 

قاقلي وبينهن جاريـة كأنهـا البـدر الطـالع فنهضـت وقالـت: مرحبـًا بـك مـن زائـر، ومجامر البخور من العود ال
ثم أجلستني وسألتني عن خبري. فقلت لها: إني انصرفت من عنـد بعـض إخـواني وغرنـي الوقـت وحصـرني 
البول في الطريـق فملـت إلـى هـذا الزقـاق فوجـدت زنبـيًال ملقـى فأجلسـني النبيـذ فـي الزنبيـل ورفـع بـي الزنبيـل 

هذا الـدار، هـذا مـا كـان مـن أمـري. فقالـت: ال ضـير عليـك وأرجـو أن تحمـد عاقبـة أمـرك ثـم قالـت لـي:  إلى
قلــت: شــيئًا ضــعيفًا  ؟فقلــت: أنــا تــاجر فــي ســوق بغــداد فقالــت: هــل تــروي مــن األشــعار شــيئاً  ؟فمــا صــناعتك

ت: صـدقت ثـم انشـدت قالت: فذاكرنا فيه وأنشدنا شـيئًا منـه فقلـت: إن للـداخل دهشـة ولكـن تبـدأين أنـت. قالـ
ــًا مــن كــالم القــدماء والمحــدثين وهــو مــن أجــود أقــاويلهم وأنــا أســمع وال أدري أأعجــب مــن حســنها  شــعرًا رقيق

قلـت: أي واهللا قالـت: إن شـئت  ؟وجماله أم من حسن روايتها ثم قالت: هل ذهب ما كان عندك من الدهشة
ء ما فيه الكفاية فاستحسنت ذلك، ثـم قالـت: واهللا فأنشدنا شيئًا من روايتك فأنشدتها شعر الجماعة من القدما

ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة مثيل هـذا ثـم أمـرت بالطعـام فقالـت لهـا أختهـا دنيـازاد: مـا أحلـى حـديثك 
  وأحسنه وأطيبه وأعذبه فقالت: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك.



  عن الكالم المباح. و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت
 

  وفي الليلة العشرين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن اسـحق الموصـلي قـال: ثـم إن الجاريـة أمـرت بإحضـار الطعـام فحضـر  

فجعلــت تأخــذ وتضــع قــدامي وكــان فــي المجلــس م أصــناف الريــاحين وغريــب الفواكــه مــا ال يكــون إال عنــد 
شــربت قــدحًا ثــم نــاولتني قــدحًا وقالــت هــذا المــذاكرة واألخبــار فانــدفعت أذاكرهــا الملــوك، ثــم دعــت بالشــراب ف

وقلت: بلغني أنه كذا وكذا وكان رجـل يقـول كـذا، حتـى حكيـت لهـا عـدة أخبـار حسـان فسـرت بـذلك وقالـت: 
إني ألعجب كيف يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذه األخبار وغنما هي أحاديث ملوك. فقلت: كـان لـي 

ادث الملوك وينادمهم، وٕاذا تعطل حضرت بيته فربما حدث بما سـمعت فقالـت: لعمـري لقـد أحسـنت جار يح
الحفظ، ثم أخذنا في المذاكرة وكلما سـكت ابتـدأت هـي حتـى قطعنـا أكثـر الليـل وبخـور العـود يعبـق وأنـا فـي 

نـك ذو أدب بـارع حالة لو توهمهـا المـأمون لطـار شـوقًا إليهـا فقالـت لـي: إنـك مـن ألطـف الرجـال وأظـرفهم أل
قالت: لو كنت تترنم باألشعار على العود فقلت لهـا: إنـي كنـت  ؟وما بقي إال شيء واحد فقلت لها: وما هو

تعلقــت بهــذا قــديمًا ولكــن لمــا لــم أرزق حظــًا فيــه أعرضــت عنــه وفــي قلبــي منــه حــرارة وكنــت أحــب فــي هــذا 
ار العـــود فقلـــت: الـــرأي لـــك وأنـــت المجلـــس أن أحســـن شـــيئًا منـــه لتكتمـــل ليلتـــي قالت:كأنـــك عرضـــت بإحضـــ

صاحبة الفضل ولك المنة في ذلك. فأمرت بعود فحضرت وغنت بصوت ما سمعت بمثل حسنه مـع حسـن 
 ؟وهــل تعــرف الشــعر لمــن ؟األدب وجــودة الضــرب والكمــال الــراجح ثــم قالــت: هــل تعــرف هــذا الصــوت لمــن

قالـت: بـخ بـخ  ؟فداءك بهذه الصـفةقلت: ال. قالت الشعر لفالن والمغنى إلسحق. قلت: وهل اسحق جعلت 
اسحق بارع هذا الشأن فقلت: سبحان اهللا الذي أعطى هـذا الرجـل مـا لـم يعطـه أحـد سـواه، قالـت: فكيـف لـو 

ثم لم تزل على ذلك حتى إذا كان انشـقاق الفجـر أقبلـت عليهـا عجـوز كأنهـا دايـة  ؟سمعت هذا الصوت منه
وقالـت: فتســتر مـا كـان منــا فـإن المجـالس باألمانــات. لهـا وقالـت: إن الوقـت قــد حضـر فنهضـت عنــد قولهـا 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الحادية والعشرين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت: فتســتر مــا كــان منــا فــإن المجــالس باألمانــات فقلــت لهــا: 

إلى وصية في ذلك ثم ودعتها وأرسلت جارية تمشي بـين يـدي إلـى بـاب الـدار جعلت فداءك فلست محتاجًا 
ففتحــت لــي وخرجــت متوجهــًا إلــى داري فصــليت الصــبح ونمــت فأتــاني رســول المــأمون فســرت إليــه وأقمــت 
نهاري عنده فلما كان وقت العشاء تفكرت ما كنت فيه البارحـة وهـو شـيء ال يصـبر عنـه الجهـالء فخرجـت 

  ست فيه ورفعت إلى موضعي الذي كنت فيه البارحة.إلى الزنبيل وجل
فقالت لي الجارية: لقـد عـاودت فقلـت: ال أظـن إال أننـي قـد غفلـت، ثـم أخـذنا فـي المحادثـة علـى عادتنـا فـي 
الليلــة الســالفة مــن المــذاكرة والمناشــدة وغريــب الحكايــات منهــا ومنــي إلــى الفجــر، ثــم انصــرفت إلــى منزلــي 



ول المأمون فمضـيت إليـه وأقمـت نهـاري عنـده، فلمـا كـان وقـت العشـاء قـال وصليت الصبح ونمت فأتى رس
لــي أميــر المــؤمنين: أقســمت عليــك أن تجلــس حتــى أذهــب إلــى غــرض وأحضــر، فلمــا ذهــب الخليفــة وغــاب 
عنــي جالــت وساوســي وتــذكرت مــا كنــت فيــه فهــان علــي مــا يحصــل لــي مــن أميــر المــؤمنين فوثبــت مــدبرًا 

قلـت: أي  ؟الزنبيل فجلست فيه ورفع بي إلى مجلسي فقالت: لعلك صديقنا وخرجت جاريًا حتى وصلت إلى
قلت: جعلت فداءك حتى الضـيافة ثالثـة أيـام فـإن رجعـت بعـد ذلـك فـأنتم فـي  ؟واهللا قالت: أجعلتنا دار إقامة

حل من دمي ثم جلسنا على تلك الحالة فلما قـرب الوقـت علمـت أن المـأمون ال بـد أن يسـألني فـال يقنـع إال 
شـرح القصـة فقلـت لهـا: أراك ممــن يعجـب بالغنـاء ولـي ابــن عـم أحسـن منـي وجهــًا وأشـرف قـدرًا وأكثـر أدبــًا ب

وأعـرق خلــق اهللا تعـالى باســحق. قالــت: أطفيلـي وتقتــرح قلـت لهــا: أنــت المحكمـة فــي األمـر فقالــت: إن كــان 
داري فلم أصل إلى ابن عمك على ما تصف فما نكرر معرفته، ثم جاء الوقت فنهضت وقمت متوجهًا إلى 

ــًا. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم  داري إال ورســل المــأمون هجمــوا علــي وحملــوني حمــًال عنيف
  المباح.

  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد الثالثمائة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن أن اســـحق الموصـــلي قـــال: فلـــم أصـــل إلـــى داري إال ورســـل المـــأمون  

ي وحملــوني حمــًال عنيفــًا وذهبــوا بــي إليــه فوجدتــه قاعــدًا علــى كرســي وهــو مغتــاظ منــي فقــال: يــا هجمــوا علــ
اسـحق اخرجــوا عــن الطاعــة فقلــت: ال واهللا يــا أميــر المــؤمنين فقــال: فمــا قصــتك أصــدقني الخبــر فقلــت: نعــم 

رك قــال: ولكــن فــي خلــوة فأومــأ إلــى مــن بــين يديــه فتنحــوا فحدثتــه الحــديث وقلــت لــه: إنــي وعــدتها بحضــو 
أحســنت، ثــم أخــذنا فــي لــذتنا ذلــك اليــوم والمــأمون متعلــق القلــب بهــا فمــا صــدقنا بمجــيء الوقــت وســرنا وأنــا 
أوصيه وأقول له: تجنب أن تنـادين باسـمي قـدامها بـل أنـا لـك تبـع فـي حضـرتها واتفقنـا علـى ذلـك. ثـم سـرنا 

ى الموضـع المعهـود فأقبلـت وسـلمت علينـا. إلى أن أتينا مكان الزنبيـل فوجـدنا زنبيلـين فقعنـا فيهمـا ورفعنـا إلـ
فلمـا رآهـا المـأمون تحيـر مــن حسـنها وجمالهـا وأخـذت تـذاكره األخبــار وتناشـده األشـعار، ثـم أحضـرت النبيــذ 
فشربنا وهي مقبلة عليه مسرورة به وهو أيضًا مقبل إلليها مسرور بها، ثم أخـذت العـود وغنـت طريقـة وبعـد 

قلـت: نعـم. قالـت لـي: إنكمـا لقريبـا الشـبه  ؟تجـار وأشـارت إلـى المـأمونذلك قالت لي: وهل ابن عمـك مـن ال
من بعضكما. قلت: نعم، فلما فلما شرب المأمون ثالثة أرطال داخله الفرح والطرب فصاح وقال: يا اسـحق 
قلـت: لبيــك يـا أميــر المـؤمنين. قــال: عـن بهــذه الطريقـة، فلمــا علمـت أنــه الخليفـة مضــت إلـى مكــان ودخلــت 

  ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.فيه. وأدر 
 

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية دخلت في المكان، ولما فرغ اسحق مـن الغنـاء قـال لـه المـأمون: 

بــه فغابــت انظــر مــن رب هــذه الــدار فبــادرت عجــوز بــالجواب وقالــت: هــي للحســن بــن ســهيل فقــال: علــي 
قـال اسـمها  ؟قـال: نعـم. قـال: مـا اسـمها ؟العجوز ساعة وٕاذا بالحسن قد حضـر فقـال لـه المـأمون: ألـك بنـت



قـال: ال واهللا. قـال: فـإني أخطبهـا منـك. قـال: هـي جاريتـك وأمرهـا إليـك يـا  ؟خديجة. قال: هـل هـي متزوجـة
ر تحمــل إليــك صــبيحة يومنــا هــذا فــإذا أميــر المــؤمنين، قــال الخليفــة: قــد تزوجتهــا علــى نقــد ثالثــين ألــف دينــا

قبضت المال فاحملها إلينا من ليلتها. قال: سمعًا وطاعة، ثم خرجنا فقال: يا اسـحق ال تقـص هـذا الحـديث 
على أحد فسترته إلـى أن مـات المـأمون فمـا اجتمـع ألحـد مثـل مـا اجتمـع لـي فـي هـذه األربعـة أيـام مجالسـة 

، واهللا ما رأيت أحدًا من الرجال مثـل المـأمون وال شـاهدت امـرأة مـن المأمون بالنهار ومجالسة خديجة بالليل
  النساء مثل خديجة بل وال تقارب خديجة فهمًا وال عقًال وال لفظًا. واهللا أعلم.

حكايــة الحشـــاش مــع حـــريم بعــض األكـــابر و ممــا يحكـــى أنــه كـــان وأن الحــج والنـــاس فــي الطـــواف، فبينمـــا 
تعلــق بأســتار الكعبــة وهــو يقــول مــن صــميم قلبــه: أســألك يــا اهللا أنهــا المطــاف مــزدحم بالنــاس إذا بإنســان م

تغضب على زوجها وأجامعها. قـال: فسـمعه جماعـة مـن الحجـاج فقبضـوا عليـه وأتـوا بـه إلـى أميـر الحجـاج 
بعد أن أشبعوه ضربًا وقالوا له: أيها األمير إنا وجـدنا هـذا فـي األمـاكن الشـريفة يقـول: كـذا وكـذا فـأمر أميـر 

ج بشنقه فقـال لـه: أيهـا األميـر بحـق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن تسـمع قصـتي وحـديثي وبعـد الحجا
ذلك افعل بي ما تريد. قال: حدث، قال اعلم أيها األمير أنني رجل حشاش أعمـل فـي مسـالخ الغـنم فأحمـل 

النـاس هـاربين فقـال  الدم والوسخ إلى الكيمان فاتفق أنني رائح بحماري يومـًا مـن األيـام وهـو محمـل فوجـدت
فقـال لـي واحـد خـدام: هـذا حـريم لـبعض  ؟واحد منهم: أدخل هذا الزقاق لئال يقتلوك فقلت: ما للناس هـاربين

األكــابر وصــار الخــدم ينحــون النــاس مــن الطريــق قدامــه ويضــربون جميــع النــاس وال يبــالون بأحــد فــدخلت 
  لمباح.بالحمار في عطفة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا

  
  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد الثالثمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الرجــل قــال: فــدخلت بالحمــار عطفــة ووقفــت أنتظــر انفضــاض الزحمــة  
فرأيـــت الخـــدم وبأيـــديهم العصـــي ومعـــه نجـــو ثالثـــين امـــرأة بيـــنهن واحـــدة كأنهـــا قضـــيب بـــان كاملـــة الحســـن 

خدمتها فلما وصلت إلى باب العطفة التي أنا واقف فيها التفتـت يمينـًا وشـماًال والظرف والدالل والجميع في 
ثم دعت بطواشي فحضر بين يديها فساورته في أذنه وٕاذا بالطواشي جاء إلي وقـبض علـي فتهاربـت النـاس 
وٕاذا بطواشي آخر أخذ حماري ومضى به ثـم جـاء الطواشـي وربطنـي بحبـل وجرنـي خلفـه وأنـا لـم أعـرف مـا 

والناس من خلفنا يصيحون ويقولـون: مـا يحـل مـن اهللا هـذا رجـل حشـاش فقيـر الحـال مـا سـبب ربطـه  الخبر
بالحبال ويقولون للطواشية: ارحموه يرحمكم اهللا تعالى وأطلقـوه فقلـت أنـا فـي نفسـي: مـا أخـذني الطواشـية إال 

حـول وال قـوة  ألن سيدتهم شـمت رائحـة الوسـخ فاشـمأزت مـن ذلـك أو تكـون حبلـى أو حصـل لهـا ضـرر فـال
إال باهللا العلي العظيم. وما زلت ماشيًا خلفهم إلى أن وصلوا إلى باب دار كبير فدخلوا وأنا خلفهم واسـتمروا 
داخلــين بــي حتــى وصــلت إلــى قاعــة كبيــرة مــا أعــرف كيــف أصــف محاســنها وهــي مفروشــة بفــرش عظــيم ثــم 

ال بد أن يعاقبونني في هذا البيـت حتـى دخلت النساء تلك القاعة وأنا مربوط مع الطواشي فقلت في نفسي: 
أمــوت وال يعلــم بمــوتي أحــد ثــم بعــد ذلــك أدخلــوني حمامــًا لطيفــًا مــن داخــل القاعــة فبينمــا أنــا فــي الحمــام إذا 



بــثالث جــوار دخلــن وقعــدن حــولي وقلــن لــي: اقلــع شــراميطك فقلعــت مــا علــي مــن الخلقــان وصــارت واحــدة 
احــدة تكبســني فلمــا فــرغن مــن ذلــك حطــوا لــي بقجــة قمــاش مــنهن تحــك رجلــي وواحــدة مــنهن تغســل رأســي وو 

وقالوا لي: البس هذه فقلت: واهللا ما أعرف كيف ألبس فتقدمن إلي وألبسـنني وهـن يتضـاحكن علـي ثـم جـئن 
بقمـــاقم مملـــوءة بمـــاء الـــورد ورششـــن علـــي وخرجـــت معهـــن إلـــى قاعـــة أخـــرى واهللا مـــا أعـــرف كيـــف أصـــف 

لفـرش فلمـا دخلـت تلـك القاعـة وجـدت واحـدة قاعـدة علـى تخـت مـن محاسنها مـن كثـرة مـا فيهـا مـن الـنقش وا
  الخيزران. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الرجــل قــال: فلمــا دخلــت القاعــة وجــدت واحــدة قاعــدة علــى تخــت مــن  

مــه مــن عــاج وبــين يــديها جملــة جــوار فلمــا رأتنــي قامــت إلــي ونــادتني فجئــت عنــدها فــأمرتني الخيــزران قوائ
بالجلوس فجلست إلـى جانبهـا وأمـرت الجـواري أن يقـدمن الطعـام الفـاخر مـن سـائر األلـوان مـا أعـرف اسـمه 
وال أعــرف صــفته فــي عمــري فأكلــت منــه قــدر كفــايتي وبعــد رفــع الزبــادي وغســل األيــادي أمــرت بإحضــار 

فواكــه فحضــرت بــين يــديها بالحــال فــأمرتني باألكــل فأكلــت فلمــا فرغنــا مــن األكــل أمــرت بعــض الجــواري ال
بإحضـار ســالحيات الشــراب فأحضــرن مختلـف األلــوان ثــم أطلقــن المبــاخر مـن جميــع البخــور وقامــت جاريــة 

تقـد أنـه حلـم مثل القمر تسقينا علـى نغمـات األوتـار فسـكرت أنـا وتلـك السـيدة الجالسـة كـل ذك جـرى وأنـا أع
في المنام. ثم بعد ذلك أشارت إلى بعض الجواري أن يفرشـن لنـا فـي مكـان ففرشـن فـي المكـان الـذي أمـرت 
بــه ثــم قامــت وأخــذت بيــدي إلــى ذلــك المكــان المفــروش ونمــت معهــا إلــى الصــباح وكنــت كلمــا ضــممتها إلــى 

أحلـم فـي المنـام فلمـا أصـبحت  صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد إال أنـي فـي الجنـة أو أنـي
ســألتني عــن مكــاني فقلــت: فــي المحــل الفالنــي فــأمرت بخروجــي وأعطتنــي منــديًال مطــرزًا بالــذهب والفضــة 
وعليه شيئ مربوط فقالت لي: أدخـل الحمـام بهـذا ففرحـت وقلـت فـي نفسـي: إن كـان مـا عليـه خمسـة فلـوس 

الجنــة وجئــت إلــى المخــزن الــذي أنــا فيــه  فهــي غــدائي فــي هــذا اليــوم ثــم خرجــت مــن عنــدها كــأني خــارج مــن
ففتحت المنديل فوجـدت فيـه خمسـين مثقـاًال مـن الـذهب فـدفنتها وقعـدت عنـد البـاب بعـد أن اشـتريت بفلسـين 
خبزًا وٕادامًا وتغديت ثم صرت متفكرًا في أمري فبينما أنا كذلك إلى وقت العصـر إذا بجاريـة قـد أتـت وقالـت 

إلـــى بـــاب الـــدار فاســـتأذنت لـــي فـــدخلت وقبلـــت األرض بـــين يـــديها لـــي: إن ســـيدتي تطلبـــك فخرجـــت معهـــا 
فـــأمرتني بـــالجلوس وأمـــرت بإحضـــار الطعـــام والشـــراب علـــى العـــادة ثـــم نمـــت معهـــا علـــى جـــري العـــادة التـــي 
تقدمت أول ليلة فلما أصبحت ناولتني منديًال ثانيـًا فيـه خمسـون مثقـاًال مـن الـذهب فأخـذتها وخرجـت وجئـت 

مكثت على هذه الحالة مدة ثمانية أيام أدخل عندها في كـل يـوم وقـت العصـر وأخـرج إلى المخزن ودفنتها و 
من عندها في أول النهار. فبينما أنا نائم عندها ليلة ثامن يوم إذا بجارية دخلت وهي تجري وقالت لـي: قـم 
ذا اطلــع إلــى هــذه الطبقــة فطلعــت فــي تلــك الطبقــة فوجــدتها تشــرف علــى وجــه الطريــق فبينمــا أنــا جــالس إ

بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق وكان في الطبقة طاقة تشرف علـى البـاب فنظـرت منهـا فرأيـت شـابًا 



راكبــًا كأنــه القمــر الطــالع ليلــة تمامــه وبــين يديــه مماليــك وجنــد يمشــون فــي خدمتــه فتقــدم إلــى البــاب وترجــل 
يــدها فلــم تكلمــه فمــا بــرح  ودخــل القاعــة فرآهــا قاعــدة علــى الســرير فقبــل األرض بــين يــديها ثــم تقــدم وقبــل

  يتخضع لها حتى صالحها ونام عندها تلك الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصـبيى لمـا صـالحها زوجهـا نـام عنـدها تلـك الليلـة فلمـا أصـبح الصـباح 

قلــت: نعــم قالــت: هــو زوجــي  ؟الجنــود وركــب وخــرج مــن البــاب فطلعــت عنــدي وقالــت لــي: أرأيــت هــذا أتتــه
وأحكي لك مـا جـرى لـي معـه. اتفـق أننـي كنـت وٕايـاه يومـًا قاعـدين فـي الجنينـة داخـل البيـت وٕاذا هـو قـد قـام 

ت إلـى من جنبي وغاب عني ساعة طويلـة فاسـتبطأته فقلـت فـي نفسـي: لعلـه يكـون فـي بيـت الخـالء فنهضـ
بيت الخالء فلم أجده فدخلت المطبخ فرأيت جارية فسألتها عنه فأرتني إياه وهو راقـد مـع جاريـة مـن جـواري 
ــًا عظيمــًا أننــي ال بــد أن أزنــي مــع أوســخ النــاس وأقــذرهم ويــوم قــبض عليــك  المطــبخ فعنــد ذلــك حلفــت يمين

الصــفة فمــا وجــدت أحــدًا أوســخ وال الطواشــي كــان لــي أربعــة أيــام وأنــا أدور فــي البلــد علــى واحــد يكــون بهــذه 
أقــذر منــك فطلبتــك وقــد كــان مــا كــان مــن قضــاء اهللا علينــا وقــد خلصــت مــن اليمــين التــي حلفتهــا ثــم قالــت: 
فمتى وقع زوجي على الجارية ورقد معها مرة أخرى أعدتك إلى مـا كنـت عليـه معـي فلمـا سـمعت منهـا هـذا 

  تى قرحت المحاجر وأنشدت قول الشاعر: الكالم ورمت قلبي من لحاظها بالسهام جرت دموعي ح
 واعرفي فضلها على يمنـاك  مكنيني من بوس يسراك عشراً 

 وقت غسل الخرا بمستنجـاك  إن يسراك لهي أقرب عهـداً 

ثــم إنهــا أمــرت بخروجــي مــن عنــدها وقــد تحصــل لــي منهــا أربعمائــة مثقــال مــن الــذهب فأنــا أصــرف منهــا  
وتعالى أن زوجها يعود إلـى الجاريـة مـرة لعلـي أعـود إلـى مـا كنـت عليـه. وجئت إلى ههنا أدعو اهللا سبحانه 

  فلما سمع أمير الحج قصة الرجل أطلقه وقال للحاضرين: باهللا عليكم أن تدعو له فإنه معذور.
 

  حكاية هارون الرشيد مع محمد علي الجوهري
فاســتدعى بــوزيره جعفــر البرمكــي  و ممــا يحكــى أن الخليفــة هــارون الرشــيد قلــق ليلــة مــن الليــالي قلقــًا شــديداً 

وقال له: صدري ضيق ومرادي فـي هـذه الليلـة أن أتفـرج فـي شـوارع بغـداد وأنظـر فـي مصـالح العبـاد بشـرط 
أننـا نتزيــا بــزي التجــار حتـى ال يعرفنــا أحــد مــن النــاس، فقـال لــه الــوزير: ســمعًا وطاعـة. ثــم قــاموا فــي الوقــت 

ولبســوا ثيــاب التجــار وكــانوا ثالثــة: الخليفــة وجعفــر ومســرور  والســاعة ونزعــوا مــا علــيهم مــن ثيــاب االفتخــار
الســياف وتمشــوا مــن مكــان إلــى مكــان حتــى وصــلوا إلــى الدخلــة فــرأوا شــيخًا قاعــدًا فــي زورق فتقــدموا إليــه 
وسلموا عليه وقالوا له: يا شيخ إنا نشتهي من فضلك وٕاحسانك أن تفرجنـا فـي مركبـك هـذا وخـذ هـذا الـدينار 

  ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.في أجرتك. وأدر 



  
  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أنهم قالوا للشيخ: إنا نشتهي أن تفرجنا في مركبك وخذ هذا الدينار، قـال 
بحر الدجلـة فـي زورق صـغير لهم: من ذا الذي يقدر على الفرجة والخليفة هارون الرشيد ينزل في كل ليلة 

ومعه مناد ينادي ويقول: يا معشر الناس كافة من كبير وصغير وخًا وعام وصبي وغالم كـل مـن نـزل فـي 
مركب وشق الدجلة ضـربت عنقـه أو شـنقته علـى صـاري مركبـه وكـأنكم بـه فـي هـذه السـاعة وزورقـه مقبـل، 

قبـــة مـــن هـــذه القبـــاب إلـــى أن يـــروح زورق فقـــال الخليفـــة وجعفـــر: يـــا شـــيخ خـــذ هـــذين الـــدينارين وادخـــل بنـــا 
الخليفة، فقال لهم الشيخ: هاتوا الذهب والتوكـل علـى اهللا تعـالى، فأخـذ الـذهب وعـوم بهـم قلـيًال وٕاذا بـالزورق 
قد أقبل من كبد الدجلة وفيه الشموع والمشاعل مضيئة، فقال لهم الشيخ: أما قلت لكـم أن الخليفـة يشـق فـي 

يقــول: يــا ســتار ال تكشــف األســتار ودخــل بهــم فــي قبــة ووضــع علــيهم مئــزر  كــل ليلــة، ثــم إن الشــيخ صــار
أسود وصاروا يتفرجون من تحت المئزر فـرأوا فـي مقـدم الـزورق رجـًال بيـده مشـعل مـن الـذهب األحمـر وهـو 
يشعل فيه بالعود القاقلي وعلى ذلك الرجل قباء من األطلس األحمر وعلى كتفه مـزركش أصـفر وٕالـى رأسـه 

ــالعود القــاقلي يوقــد منهــا المشــعل شــاش موصــلي  وعلــى كتفــه اآلخــر محــالة مــن الحريــر األخضــر مآلنــة ب
عوضًا عن الحطب ورأوا رجًال آخر في الزورق البسًا مثـا لبسـه وبيـده مشـعل مثـل المشـعل الـذي معـه ورأوا 

شـاب حسـن  في الزورق مائتي مملوك واقفـين يمينـًا ويسـارًا ووجـد كرسـيًا مـن الـذهب األحمـر منصـوبًا وعليـه
جــالس كــالقمر وعليــه خلعــة ســوداء بطــراز مــن الــذهب األصــفر وبــين يديــه انســان كانــه الــوزير جعفــر وعلــى 

  رأسه خادم واقف كأنه مسرور وبيده سيف مشهور ورأوا عشرين نديمًا.
فلمــا رأى الخليفــة ذلــك قــال: يــا جعفــر. قــال: لبيــك يــا أميــر المــؤمنين. قــال: لعــل هــذا واحــد مــن أوالدي إمــا 

لمأمون وٕاما األمين، ثم تأمل الشاب وهو جالس على الكرسي فرآه كامل الحسن والجمـال والقـد واإلعتـدال، ا
فلمـا تأملــه التفـت إلــى الـوزير وقــال: يـا وزيــر قــال: لبيـك قــال: واهللا إن هـذا الجــالس لـم يتــرك شـيئًا مــن ســكل 

ســه كأنــه مســرور وهــؤالء النــدماء الخالفــة والــذي بــين يديــه كأنــك أنــت يــا جعفــر والخــادم الــذي وقــف علــى رأ
كــأنهم نــدمائي وقــد حــار عقلــي فــي هــذا األمــر. فقالــت لهــا أختهــا دنيــازاد: مــا أحســن حــديثك وأطيبــه وأحــاله 

فقـال الملـك فـي نفسـه: واهللا  ؟وأعذبه فقالت: وأين هذا مما أحـدثكم بـه الليلـة القابلـة إن عشـت وأبقـاني الملـك
  هرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.ال أقتلها حتى أسمع حديثها. وأدرك ش

  
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما رأى هذا األمير تحير في عقله وقال: واهللا إنـي تعجبـت مـن  
حتـى غـاب عـن العـين،  هذا األمر يا جعفـر، فقـال لـه جعفـر: وأنـا واهللا يـا أميـر المـؤمنين، ثـم ذهـب الـزورق

فعند ذلـك خـرج الشـيخ بزورقـه وقـال: الحمـد هللا علـى السـالمة حيـث لـم يصـادفنا أحـد فقـال الخليفـة: يـا شـيخ 



قال: نعم يا سيدي وله على هذه الحالـة سـنة كاملـة. فقـال الخليفـة: يـا  ؟وهل الخليفة في كل ليلة ينزل دجلة
لــة ونحــن نعطيــك خمســة دنــانير ذهبــًا فإننــا قــوم غربــاء شــيخ نشــتهي مــن فضــلك أن تقــف لنــا هنــا الليلــة القاب

وقصدنا النزهة ونحن نازلون في الفندق فقال له الشيخ: حبًا وكرامة، ثم إن الخليفة وجعفرًا ومسـرورًا توجهـوا 
من عند الشيخ إلى القصر وقلعوا ما كان عليهم مـن لـبس التجـار ولبسـوا ثيـاب الملـك وجلـس كـل واحـد فـي 

مــراء والــوزراء والحجــاب والبــواب وانعقــد المجلــس بالنــاس، فلمــا انقضــى المجلــس وتفرقــت مرتبتــه ودخــل األ
أجناس الناس وذهب كل واحد إلى حال سبيله قال الخليفة هارون رشيد: يـا جعفـر رنهـض بنـا للفرجـة علـى 
ن الخليفة الثـاني، فضـحك جعفـر ومسـرور ولبسـوا لـبس التجـار وخرجـوا يشـقون وهـم فـي غايـة اإلنشـراح وكـا

خــروجهم مــن بــاب الســر. فلمــا وصــلوا إلــى الدجلــة وجــدوا الشــيخ صــاحب الــزورق قاعــدًا لهــم فــي اإلنتظــار 
فنزلــوا عنــده فــي المركــب فمــا اســتقر بهــم الجلــوس مــع الشــيخ ســاعة حتــى جــاء زورق الخليفــة الثــاني وأقبــل 

األول والمشاعلية ينادون على عليهم فالتفتوا إليه وأمعنوا فيه النظر فوجدوا فيه مائتي مملوك غير المماليك 
عـادتهم، فقـال الخليفــة: يـا وزيـر هــذا شـيء لـو ســمعت بـه مـا كنــت أصـدقه ولكننـي رأيــت ذلـك عيانـًا، ثــم إن 
الخليفة قال لصاحب الزورق الذي هم فيه: خذ يا شيخ هذه العشرة دنانير وسر بنـا فـي محـاذاتهم فـإنهم فـي 

وهـم ال ينظروننـا، فأخـذ الشـيخ العشـرة دنـانير ومشـى بزورقـه  النور ونحن في الظالم فننظرهم ونتفرج علـيهم
  في محاذاتهم وساروا في ظالم زورقهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد الثالثمائة 
ة دنـانير ومـر بنـا فـي قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الخليفـة هـارون الرشـيد قـال للشـيخ: خـذ هـذه العشـر 

محـــاذاتهم فقـــال: ســـمعًا وطاعـــة، ثـــم أخـــذ الـــدنانير وســـار بهـــم ومـــا زالـــوا ســـائرين فـــي ظـــالم الـــزورق إلـــى 
البساتين.فلما وصلوا إلى البسـتان رأوا زريبـة، فرسـي عليهـا الـزورق وٕاذا بغلمـان واقفـين ومعهـم بغلـة مسـرجة 

نــدماء وصــاحت المشــاعلية واشــتغلت الحاشــية بشــأن بلجمــة فطلــع الخليفــة الثــاني وركــب البغلــة وســار بــين ال
الخليفة الثاني هارون الرشيد هو وجعفر ومسرور إلى البر وشقوا بـين المماليـك وسـاروا قـدامهم فالحـت مـن 
المشاعلية التفاتة فرأوا ثالثة أشخًا لبسـهم لبـاس تجـار وهـم غربـاء الـديار فـأنكروا علـيهم وغمـزوا وأحضـروهم 

اني، فلمــا نظــرهم قــال لهــم: كيــف وصــلتم إلــى هــذا المكــان ومــا الــذي أتــى بكــم فــي هــذا بــين يــدي الخليفــة الثــ
قالوا: يـا موالنـا نحـن قـوم مـن التجـار غربـاء الـديار وقـدمنا فـي هـذا اليـوم وخرجنـا نتمشـى الليلـة وٕاذا  ؟الوقت

لثـاني: ال بـأس علـيكم بكم قد أقبلتم فجاء هؤالء وقبضوا علينا وأوقفونا بين يديك وهـذا خبرنـا. فقـال الخليفـة ا
ألنكم قوم غرباء ولو كنتم من بغداد لضربت أعناقكم، ثم التفت إلـى وزيـره وقـال: خـذ هـؤالء صـحبتك فـإنهم 
ضــيوفنا فــي هــذه الليلــة فقــال: ســمعًا وطاعــة لــك يــا موالنــا، ثــم ســاروا معــه إلــى أن وصــلوا إلــى قصــر عــال 

ب وتعلق بأكتاف السحاب وبابـه مـن خشـب الصـاج عظيم الشأن محكم البنيان ما حواه سلطان قام من الترا
مرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخل إلى إيـوان بفسـقية وشـاذروان وبسـط ومخـدات مـن الـديباج ونمـارق 

  وطاوالت، وهناك ستر مسبول وفرش يذهل العقول ويعجز من يقول وعلى الباب مكتوب هذان البيتان: 



 لـهـا األيامخلعت عليه جما  قصر عليه تـحـية وسـالم

 فتحيرت في فنهـا األقـالم  فيه العجائب والغرائب نوعت

ثـــم دخـــل الخليفـــة الثـــاني والجماعـــة صـــحبته إلـــى أن جلـــس علـــى كرســـي مـــذهب مرصـــع بـــالجواهر وعلـــى  
الكرسي سجادة من الحرير األصفر وقد جلست الندماء ووقف سياف النقمة بين يديه فمدوا السـماط وأكلـواو 

وغسلت األيادي وأحضروا آلة المدام واصطفت القنـاني والكاسـات ودار الـدور إلـى أن وصـل رفعت األواني 
فقـال:  ؟إلى الخليفة هارون الرشيد فامتنع من الشراب فقال الخليفة الثاني لجعفر: ما بال صاحبك ال يشرب

صـاحبك وهـو يا موالي إن له مدة ما شرب من هذا. فقال الخليفة الثاني: عندي مشروب غير هـذا يصـلح ل
شراب التفـاح ثـم امـر بـه فأحضـروه فـي الحـال فتقـدم الخليفـة الثـاني بـين يـدي هـارون الرشـيد وقـال لـه: كلمـا 
وصل إليك الدور فاشرب من هذا الشراب وما زالوا فـي انشـراح وتعـاطي أقـداح الـراح إلـى أن تمكـن الشـراب 

  الكالم المباح.من رؤوسهم واستولى على عقوله. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
 

  وفي الليلة الثالثين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة الثــاني هــو وجلســاؤه مــا زالــوا يشــربون حتــى تمكــن الشــراب مــن 
رؤوسهم واستولى على عقولهم فقال الخليفة هارون الرشيد لوزيره جعفر: واهللا ما عندنا آنية مثل هـذه اآلنيـة 

ري مــا شــأن هــذا الشــاب فبينمــا همــا يتحــدثان ســرًا إذ الحــت مــن الشــاب التفاتــة فوجــد الــوزير فيــا ليــت شــع
يتساور مـع الخليفـة فقـال: إن المسـاورة عربـدة فقـال الـوزير: مـا ثـم عربـدة إال رفيقـي هـذا يقـول: إنـي سـافرت 

وال أبهـج مـن هـذه  إلى غالب البالد ونادمت أكابر الملوك وعاشرت األجناد فما رأيت أحسن من هذا النظـام
الليلــة غيــر أن أهــل بغــداد يقولــون: الشــراب بــال ســماع ربمــا أورث الصــداع. فلمــا ســمع الخليفــة الثــاني ذلــك 
تبســم وانشــرح وكــان بيــده قضــيب فضــرب بــه علــى مــدوره وٕاذا ببــاب فــتح وخــرج منــه خــادم يحمــل كرســيًا مــن 

جمــال والبهــاء والكمــال فنصــب الخــادم العــاج مصــفحًا بالــذهب الوهــاج وخلفــه جاريــة بارعــة فــي الحســن وال
الكرسي وجلست عليه الجارية وهي كالشمس الضاحية في السماء الصافية وبيدها عود عمل صناع الهنـود 
فوضــعته فــي حجرهــا وانحنــت عليــه انحنــاء الوالــدة علــى ولــدها وغنــت عليــه بعــد أن أطربــت وقلبــت أربعــًا 

  يقتها األولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: وعشرين طريقة حتى أذهلت العقول ثم عادت إلى طر 
 يخبر عني أنني لـك عـاشـق  لسان الهوى في مهجتي لك ناطق

 وطرف قريح والدموع سوابـق  ولي شاهد من حر قلب معـذب

 سابق ولكن قضاء اهللا في الخلق  وما كنت أدري حبك ما الهـوى

ريــة صــرخ صــرخة عظيمــة وشــق البدلــة التــي كانــت عليــه مــن فلمــا ســمع الخليفــة الثــاني هــذا الشــعر مــن الجا
الذيل وأسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة غيرها أحسن منها فلبسها ثم جلس على عادته فلما وصل إليه القـدح 
ضـرب بالقضـيب علــى المـدورة وٕاذا ببـاب قــد فـتح وخــرج منـه خـادم يحمــل كرسـيًا مـن الــذهب وخلفـه الجاريــة 



لــى فجلســت علــى ذلــك الكرســي وبيــدها عــود يكمــد قلــب الحســود فغنــت عليــه هــذين الثاتيــة أحســن مــن األو 
  البيتين: 

 والدمع من مقلتي طوفـانـه أبـدي كيف اصطباري ونار الشوق في كبدي

 كـمـدي فكيف يفرح قلب حشـوه  واهللا ما طاب لـي عـيش أسـر بـه

لثيــاب إلــى الــذيل وانســبلت عليــه فلمــا ســمع الشــاب هــذا الشــعر صــرخ صــرخة عظيمــة وشــق مــا عليــه مــن ا
الستارة وأتوه ببدلة أخرى فلبسها واستوى جالسًا إلى حالتـه األولـى وانبسـط فـي الكـالم فلمـا وصـل القـدح إليـه 
ضــرب علــى المــدورة فخــرج خــادم وراءه جاريــة أحســن مــن التــي قبلهــا ومعــه كرســي فجلســت الجاريــة علــى 

  الكرسي وبيدها عود فغنت عليه هذه األبيات: 
 ففؤادي وحقكم ما سـالكـم  أقصروا الهجر أو أقلوا جفاكم

 ذا غرام متيمًا في هـواكـم  وارحموا مدنفًا كئيبًا حـزينـاً 

 فتمنى من اإلله رضـاكـم  قد برته السقام من فرط وجد

 سواكم كيف أختار في األنام  يا بدورًا محلها فـي فـؤادي

ظيمــة وشــق مــا عليــه مــن الثيــاب فــأرخوا عليــه الســتارة وأتــوه فلمــا ســمع الشــاب هــذه األبيــات صــرخ صــرخة ع
بثياب غيرها ثم عاد إلى حالته مع ندمائه ودارت األقداح فلما وصل القدح إليه ضرب علـى المـدورة فـانفتح 
الباب وخرج منه غالم ومعه كرسي وخلفه جارية فنصب لها الكرسي وجلست عليه وأخذت العـود وأصـلحته 

 بيات:وغنت عليه بهذه األ

 ويعود لي ما قد مضال لي أوال  حتى متى يبقى التهاجر والقلى

 في أنسنا ونرى الحواسد عقال  من أمس كنا والديار تلـمـنـا

  من بعد ما ترك المنازل كالخال  غدر الزمان بنا وفرق شملـنـا

 وأرى فؤادي ال يطيع العـدال  أتروم مني يا عذولـي سـلـوة

 فالقلب من أنس األحبة ما خال  بابـتـيفدع المالم وخلني بص

 سـال ال تحسبوا قلبي بعدكـم  يا سادة نقضوا العهود وبـذلـوا

فلمـــا ســـمع الخليفـــة الثـــاني إنشـــاد الجاريـــة صـــرخ صـــرخة عظيمـــة وشـــق مـــا عليـــه. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والثالثين بعد الثالثمائة 
ت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة الثــاني لمــا ســمع شــعر الجاريــة صــرخ صــرخة عظيمــة وشــق مــا قالــ

عليــه مــن ثيــاب وخــر مغشــيًا عليــه فــأرادوا أن يرخــوا عليــه الســتارة بحيــب العــادة فتوقفــت حبالهــا فالحــت مــن 



د النظــر والتأكيــد: يــا هــارون الرشــيد التفاتــة إليــه فنظــر إلــى بدنــه آثــار ضــرب مقــارع فقــال هــارون الرشــيد بعــ
فقـال: أمـا  ؟جعفر واهللا إنه شاب مليح إال انه لص قبيح. فقال جعفر: من أين عرفت ذلك يا أمير المؤمنين

رأيــت مــا علــى جنبيــه مــن أثــر الســياط، ثــم أســبلوا عليــه الســتارة وأتــوه ببدلــة غيــر التــي كانــت عليــه واســتوى 
التفاتـة فوجـد الخليفـة وجعفـر يتحـدثان سـرًا فقـال لهمـا: مـا جالسًا على حالته األولى مع الندماء فالحـت منـه 

فقـال جعفـر: يـا موالنـا خيـرًا، غيـر أنـه ال خفـاء عليـك إن رفيقـي هـذا نـت التجـار وقـد سـافر  ؟الخبر يا فتيان
جميع األمصـار واألقطـار وصـحب الملـوك والخيـار وهـو يقـول لـي: إن الـذي حصـل مـن موالنـا الخليفـة فـي 

عظـيم ولـم أر أحـدًا فعـل مثـل فعلـه فـي سـائر األقـاليم، ألنـه شـق كـذا وكـذا بدلـة كـل بدلـة هذه الليلـة إسـراف 
بألف دينار وهذا إسراف زائد. فقـال الخليفـة الثـاني: يـا هـذاإن المـال مـالي والقمـاش قماشـي وهـذا مـن بعـض 

مـع كـل بدلـة  اإلنعام على الخدامو الحواشي فإن كل بدلة شققتهالواحد من الندماء الحضار وقد رسـمت لهـم
  بخمسمائة دينار، فقال الوزير جعفر: نعك ما فعلت يا موالنا ثم أنشد هذين البيتين: 

 وجعلت كالك لألنام مباحـا  بنت المكارم وسط كفك منزال

 مفتـاحـا كانت يداك لقفلها  فإذا المكارم أغلقت أبوابهـا

ر وبدلة ثم دارت بينهم األقـداح وطـاب لهـم فلما سمع الشاب هذا الشعر من الوزير جعفر رسم له بألف دينا
الراح، فقال الرشيد: يا جعفر اسأله عن الضرب الذي على جنبيه حتى ننظر ما يقـول فـي جوابـه. فقـال: ال 
تعجــل يــا مــوالي وترفــق بنفســك فــإن الصــبر أجمــل فقــال: وحيــاة رأســي وتربــة العبــاس إن لــم تســأله ألخمــدن 

 ؟إلــى الــوزير وقــال لــه: مالــك مــع رفيقــك تتســاوران فــأخبرني بشــأنكمامنــك األنفــاس فعنــد ذلــك التفــت الشــاب 
فقــال: خيــر. فقــال: ســألتك بــاهللا أن تخبرنــي بخبركمــا وال تكتمــا عنــي شــيئًا مــن امركمــا. فقــال: يــا مــوالي إنــه 
أبصــر علــى جنبيــك ضــربًا وأثــر ســياط ومقــارع فتعجــب مــن ذلــك غايــة العجــب وقــال: كيــف يضــرب الخليفــة 

فلما سـمع الشـاب ذلـك تبسـم وقـال: اعلمـوا أن حـديثي غريـب وأمـري عجيـب لـو  ؟ما السببوقصده أن يعلم 
  كتب باإلبر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ثم صعد الزفرات وانشد هذه األبيات: 

 وحق الهوى ضاقت على مذاهبي  حديثي عجيب فاق كل العـجـائب

 لجمع من كل جانبويسكت هذا ا  فإن شئتموا أن تسمعوا لي فأنصتوا

 وٕان كالمي صادق غـير كـاذب  واصغوا إلى قولي ففـيه إشـارة

 وقاتلتي فاقت جميع الكـواكـب  فإني قتـيل مـن غـرام ولـوعة

 وترمي سهامًا من قسي الحواجب  لها مقلة كحالء مـثـل مـهـنـد

 خليفة هذا الوقت وابن األطـايب  وقد حس قلبي أن فيكم أمـامـنـا

  لديه وزير صاحب وابن األصاحب  نيكم هو المنادي بـجـعـفـروثا

 فإن كان هذا القول ليس بكـاذب  وثالثكم مسـرور سـياف نـقـمة



 وجاء سرورالقلب من كل جانـب  لقد نلت ما أرجو من المر كـلـه

الشـاب وقـال:  فلما سمعا منه هذا الكالم حلف له جعفر وروى في يمينه أنهم لم يكونوا المـذكورين فضـحك 
اعلمــوا يــا ســادتي أن لســت أميــر المــؤمنين وغنمــا ســميت نفســي بهــذا ألبلــغ مــا أريــد مــن أوالد المدينــة وٕانمــا 
اسـمي محمــد علـي بــن علــي الجـواهري وكــان أبــي مـن األعيــان فمــات وخلـف لــي مــاًال كثيـرًا م ذهــب وفضــة 

تين ودكـــاكين وطـــوابين وعبيـــد ولؤلـــؤ ومرجـــان ويـــاقوت وزبرجـــد وجـــواهر وعقـــارات وحمامـــات وغيطـــان وبســـا
وجواري وغلمـان فـاتفق فـي بعـض األيـام إنـي كنـت جالسـًا فـي دكـاني وحـولي الخـدم والحشـم وٕاذا بجاريـة قـد 
أقبلت راكبة على بغلة وفي خدمتها ثالث جوار كأنهن األقمـار. فلمـا قربـت مـن نزلـت علـى دكـاني وجلسـت 

عــم هــو أنــا مملوكــك وعبــدك. فقالــت: هــل عنــدك فقلــت لهــا: ن ؟عنــدي وقالــت لــي: هــل أنــت محمــد الجــوهري
فقلــت لهــا: يــا ســيدتي الــذي عنــدي أعرضــه عليــك وأحضــره بــين يــديك فــإن أعجبــك منــه  ؟جــوهر يصــلح لــي

شيء كان بسعد المملوك شيء فبسوء حظي وكان عندي مائة عقد من الجوهر فعرضت عليها الجميع فلـم 
ن عندي عقـد صـغير اشـتراهوالدي بمائـة ألـف دينـار يعجبها شيء من ذلك وقالت: أريد أحسن ممارأيت وكا

ولـــم يوجـــد مثلـــه عنـــد أحـــد مـــن الســـالطين الكبـــار، فقلـــت لهـــا: يـــا ســـيدتي بقـــي عنـــدي عقـــد مـــن الفصـــوص 
ــاه. فلمــا رأتــه قالــت: هــذا  والجــواهر التــي ال يملــك مثلهــا أحــد مــن األكــابر واألصــاغر. فقالــت لــي: أرنــي إي

فقلـت لهـا: ثمنـه علـى والـدي مائـة ألـف دينـار  ؟قالت لي: كم ثمنه مطلوبي وهو الذي طول عمري أتمناه ثم
فقالت: ولك خمسة آالف دينار فائـدة فقلـت: يـا سـيدتي العقـد وصـاحبه بـين يـديك وال خـالف عنـدي فقالـت: 

  ال بد من الفائدة ولك المنة الزائدة.
حبتنا لتأخـذ الـثمن فــإن ثـم قامـت مـن وقتهـا وركبـت البغلــة بسـرعة وقالـت لـي: يـا سـيدي باســم اهللا تفضـل صـ

نهــارك اليــوم بنــا مثــل اللــبن فقمــت وأقفلــت الــدكان وســرت معهــا فــي أمــان إلــى أن وصــلنا الــدار فوجــدتها دارًا 
 عليها آثار السعادة الئحة وبابها مزركش بالذهب والفضة والالزورد مكتوب عليه هذان البيتان: 

 وال يغدر بصاحبك الزمـان  أال يا دار ال يدخلـك حـزن

  إذا ما ضاق بالضيف المكان  فنعم الدار أنت لكل ضـيف

فنزلت الجارية ودخلت الدار وأمرتني بـالجلوس علـى مصـطبة البـاب إلـى أن يـأتي الصـيرفي، فجلسـت علـى 
بــاب الــدار ســاعة وٕاذا بجاريــة خرجــت إلــي وقالــت: يــا ســيدي أدخــل الــدهليز فــإن جلوســك علــى البــاب قبــيح 

على الدكة، فبينما أنا جالس إذا بجارية خرجت إلي وقالت لي: يا سـيدي إن فقمت ودخلت الدهلي وجلست 
سيدتي تقول لـك ادخـل واجلـس علـى بـاب الـديوان حتـى تقـبض مالـك، فقمـت ودخلـت البيـت وجلسـت لحظـة 
وٕاذا بكرســي مــن الــذهب وعليــه ســتارة مــن الحريــر وٕاذا بتلــك الســتارة قــد رفعــت فبــان مــن تحتهــا تلــك الجاريــة 

منــي ذلــك العقــد وقــد أســفرت عــن وجــه كأنــه دارة القمــر والعقــد فــي عنقهــا فطــاش عقلــي وانــدهش التــي اتــرت 
لبي من تلك الجارية لفرط حسنها وجمالها. فلما رأتني قامت من فوق الكرسي وسـعت نحـوي وقالـت لـي: يـا 

مــن نــور عينــي هــل كــان مــن كــان ملــيح مثلــك مــا يرثــي لمحبوبتــه، فقلــت: يــا ســيدتي الحســن كلــه فيــك وهــو 



بعض معانيك، فقالت: يا جوهري، اعلم أني أحبك وما صـدقت أنـي أجـيء بـك عنـدي، ثـم إنهـا مالـت علـي 
فقبلتهـــا وقبلتنـــي وٕالـــى جهتهـــا جـــذبتني وعلـــى صـــدرها رمتنـــي. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح فســـكتت عـــن الكـــالم 

  المباح.
  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد الثالثمائة 

ســعيد أن الجــوهري قــال ثــم إنهــا مالــت علــي فقبلتهــا وقبلتنــي وٕالــى جهتهــا جــذبتني قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك ال
وعلى صدرها رمتني وعلمت من حالي أنني أريد وصـالها فقالـت: يـا سـيدي أتريـد أن تجتمـع بـي فـي الحـرام 
ة واهللا ال كان من يفعل مثل هذه اآلثام ويرضى بقبح الكالم فإني بكر عذراء ما دنا مني أحد ولست مجهولـ

فقلت: ال واهللا يا سيدتي فقالـت أنـا السـيدة دنيـا بنـت يحيـى بـن خالـد البرمكـي وأخـي  ؟في البلد، أتعلم من أنا
  جعفر وزير الخليفة.

فلما سمعت ذلك منها أحجمت بخاطري عنهـا وقلـت لهـا: يـا سـيدتي ملـي ذنـب فـي الـتهجم عليـك أنـت مـن  
ك وال بــد مـن بلوغــك المــراد بمـا يرضــي اهللا فــإن أطمعتنـي فــي وصــالك بالوصـول إليــك، فقالــت: ال بـأس عليــ

أمـــري بيـــدي والقاضـــي ولـــي عقـــدي والقصـــد أن أكـــون لـــك أهـــًال وتكـــون لـــي بعـــًال ثـــم إنهـــا دعـــت بالقاضـــي 
والشهود وبذلت المجهود، فلما حضروا قالت لهم: محمد عيلي بن علي الجوهري قد طلب زواجي ودفـع لـي 

بـــوا كتـــابي عليهـــا ودخلـــت بهـــا وأحضـــرت آالت الـــراح ودارت هـــذا العقـــد فـــي مهـــري وانـــا قبلـــت ورضـــيت فكت
األقــداح بأحســن نظــام وأتــم أحكــام ولمــا شعشــعت الخمــرة فــي رؤوســنا، أمــرت جاريــة عــوادة أن تغنــي فأخــذت 

 العود وأطربت النغمات وأنشدت هذه األبيات: 

 فتبًا لقلب ال يبيت بـه مـعـزى  بدا فأراني الظبي والغصن والبدرا

 بعارضه فاستؤنفت فتـنة أخـرى  اللـه إطـفـاء فـتـنةمليح أراد 

 حديثًا كأني ال أحـب لـه ذكـرا  أغالط عـذابـي إذا ذكـروا لـه

 بسمعي ولكني أذوب به فـكـرا  وأصغي إذا فاهو بغـير حـديثـه

 الحسن ولكن وجهه اآلية الكبـرا  نبي جمال كل ما فـيه مـعـجـز

 تراقب من ألأل غرته الـفـجـرا  دهأقام بالل الحال في صحـن خـ

  وما كنت أرضى بعد إيماني الكفرا  يريد سلوى الـعـاذلـون جـبـالة

فأطربــت الجاريــة بمــا أبدتــه مــن نغمــات الوتــار ورقيــق األشــعار، ولــم تــزل الجــواري تغنــي جاريــة بعــد جاريــة 
أحسن مكان قد فـرش لنـا فيـه  وينشدن األشعار إلى أن غنت عشر جوار ثم إنها صرفت الجواري وقمنا إلى

فــرش مــن ســائر األلــوان ونزعــت مــا عليهــامن الثيــاب وخلــوت بهــا خلــوة األحبــاب فوجــدتها درة لــم تثقــب مــرة 
ومهرة لم تركب ففرحت بها، ولم أر فـي عمـري ليلـة أطيـب مـن تلـك الليلـة، وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

  عن الكالم المباح.
  



  بعد الثالثمائة وفي الليلة الثالثة والثالثين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن محمــد بــن علــي الجــوهري قــال: لمــا دخلــت بالســيدة دنيــا بنــت يحيــى بــن 

  خالد البرمكي رأيتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب فأنشدت هذين البيتين: 
 وجعلت كفي للثام مبـاحـا  طوقته طوق الحمام بساعدي

 تعانقين فال نريد بـراحـام  هذا هو الفوز العظيم ولم نزل

ثــم أقمــت عنــدها شــهرًا كــامًال وقــد تركــت الــدكان واألهــل واألوطــان فقالــت لــي يومــًا: يــا نــور العــين يــا ســيدي 
محمد إني قد عزمت اليوم على المسير إلى الحمام فاستقر أنت على هذا السرير وال تنتقل مـن مكانـك إلـى 

عًا وطاعـــة ثـــم إنهـــا حلفتنـــي أنـــي ال أنتقـــل مـــن موضـــعي أن أرجـــع إليـــك وحلفتنـــي علـــى ذلـــك فقلـــت لهـــا ســـم
وأخذتجواريها وذهبت إلى الحمام فـو اهللا يـا أخـواني مـا لحقـت أن تصـل إلـى رأس الزقـاق إال والبـاب قـد فـتح 
ودخلــت منــه عجــوز وقالــت يــا ســيدي محمــد إن الســيدة زبيــدة تــدعوك فإنهــا ســمعت بأدبــك وظرفــك وحســن 

  وم من مكاني حتى تأتي السيدة دنيا.غنائك ن فقلت لها: واهللا ما أق
فقالـت العجـوز يـا سـيدي ال تجعـل السـيدة زبيـدة تغضـب عليـك وتبقـى عـدوتك فقـم كلمهـا وارجـع إلـى مكانـك 
فقمت من وقتي وتوجهت إليها والعجوز أمامي إلى أن أوصلتني إلى السيدة زبيدة، فلمـا وصـلت إليهـا قالـت 

نيــا فقلــت: أنــا مملوكــك وعبــدك، فقالــت: صــدق الــذي وصــفك لــي: يــا نــور العــين هــل أنــت معشــوق الســيدة د
بالحســن والجمــال واألدب والكمــال فإنــك فــوق الوصــف والمقــال ولكــن عــن لــي حتــى أســمعك.فقلت: ســمعًا 

  وطاعة، فأتتني بعود فغنيت عليه بهذه األبيات: 
 وجسمه بيد األسقام منـهـوب  قلب المحب مع األحباب مغلوب

 إال محب له في الركب محبوب  ركائبهمما في الرجال وقد زمت 

 يهواه قلبي وعن عيني محجوب  أستودع اهللا في أطنابكم قـمـراً 

 وكل ما يفعله المحبوب محبوب  يرضى ويغضب ما أحلى تدللـه

فلما فرغت من الغناء قالت لي: أصح اهللا بدنك وطيب أنفاسك فلقد كملـت فـي الحسـن واألدب والغنـاء فقـم  
نك قبل أن تجيء السـيدة دنيـا فـال تجـدك فتغضـب عليـك فقبلـت األرض بـين يـديها وخرجـت وامض إلى مكا

من عندها وجئـت إلـى السـرير فوجـدتها قـد جـاءت مـن الحمـام وهـي نائمـة علـى السـرير فقعـدت عنـد رجليهـا 
وكبستها ففتحت عينيهـا فرأتنـي تحـت رجلهـا، فرفسـتني ورمتنـي مـن فـوق السـرير وقالـت لـي: يـا خـائن خنـت 

يمــين وحنثــت فيــه ووعــدتني أنــك ال تنتقــل مــن مكانــك وأخلفــت الوعــد وذهبــت إلــى الســيدة زبيــدة واهللا لــوال ال
خوفي من الفضيحة لهدمت قصرها على رأسها، فتقـدم العبـد وشـرط مـن ذيلـه رقعـة وعصـب عينـي وأراد أن 

 يضرب عنقي وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  ثالثين بعد الثالثمائة وفي الليلة الرابعة وال
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن محمد الجـواهري قـال: فتقـدم العبـد وشـرط مـن ذيلـه رقعـة وعصـب عينـي 
وأراد أن يضرب عنقي فقامت إليها الجواري الكبـار والصـغار وقلـن لهـا: يـا سـيدتنا لـيس هـذا أول مـن أخطـأ 

ـــ ـــًا يوجـــب القتـــل. فقال ت: واهللا ال بـــد أن أعمـــل فيـــه أثـــرًا. ثـــم أمـــرت أن وهـــو ال يعـــرف خلقـــك ومـــا فعـــل ذنب
ـــإخراجي  ـــك أمـــرت ب ـــذي رأيتمـــوه أثـــر ذلـــك الضـــرب وبعـــد ذل ـــى أضـــالعي وهـــذا ال يضـــربوني فضـــربوني عل
فأخرجوني وأبعدوني عن القصـر ورمـوني فحملـت نفسـي ومشـيت قلـيًال حتـى وصـلت إلـى منزلـي وأحضـرت 

  جراحًا وأريته الضرب فالطفني وسعى في مداواتي.
لمــا شــفيت ودخلــت الحمــام وزالــت عنــي األوجــاع واألســقام جئــت إلــى الــدكان وأخــذت جميــع مــا فيــه وبعتــه ف

وجمعت ثمنه واشتريت لـي أربعمائـة مملـوك فمـا جمعهـم أحـد مـن الملـوك وصـار يركـب معـي مـنهم فـي كـل 
ة يـــوم مائتـــان وعملـــت هـــذا الـــزورق وصـــرفت عليـــه خمســـة آالف دينـــار مـــن الـــذهب وســـميت نفســـي بالخليفـــ

ورتبت من معي من الخدم واحد في وظيفة واحد من أتباع الخليفة وهيأته بهيئته وناديت كل مـن يتفـرج فـي 
الدجلة ضربت عنقه بال مهلة ولي على هذه الحال سنة كاملة وأنا لم أسمع لها خبرًا ولم أقف لها على أثـر 

  ثم إنه بكى وأفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: 
 وال دنوت إلى من ليس يدنيهـا  لدهر ناسيهاواهللا ما كنت طول ا

 سبحان خالقها سبحان بـاريهـا  كأنها البدر في تكوين خلقتـهـا

  والقلب قد حار مني في معانيها  قد صيرتني حزينًا ساهرًا دنفـاً 

الـذي  فلما سمع هارون الرشيد كالمه وعرف وجده ولوعته وغرامه تدله ولهًا وتخير عجبًا وقال: سـبحان اهللا
جعل لكل شيء سـببًا ثـم إنهـم اسـتأذنوا الشـاب فـي اإلنصـراف فـأذن لهـم وأضـمر لـه الرشـيد علـى اإلنصـاف 

  وأن يتحفه غاية اإلتحاف.
ثم انصرفوا مـن عنـده سـائرين وٕالـى محـل الخالفـة متـوجهين فلمـا اسـتقر بهـم الجلـوس وغيـروا مـا علـيهم مـن 

مسرور سياف النقمة قال الخليفـة لجعفـر: يـا وزيـر، علـي  الملبوس ولبسوا أثواب المواكب ووقف بين أيديهم
بالشــاب الــذي كنــا عنــده فــي الليلــة الماضــية فقــال: ســمعًا وطاعــة ثــم توجــه إليــه وســلم عليــه وقــال لــه: أجــب 
أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد فسار معـه إلـى القصـر، وهـو مـن الترسـيم عليـه فـي حضـر فلمـا دخـل 

بــين يديــه ودعــا لــه بــدوام العــز واإلقبــال وبلــوغ اآلمــال ودوام الــنعم وٕازالــة البــؤس  علــى الخليفــة قبــل األرض
والنقم، وقد أحسن ما به تكلم حيث قال: السالم عليك يا أمير المؤمنين وحامي حومة الـدين ثـم أنشـد هـذين 

  البيتين: 
 وترابها فوق الجباه رسـوم  ال زال باب كعبة مقصـودة

 ابـراهـيم هذا المقام وأنت  سرهاحتى يناديك في البالد بأ



فتبسم الخليفة في وجهه ورد عليه السالم والتفت إليه بعين اإلكرام وقربه لديه وأجلسه بين يديه وقـال لـه: يـا 
محمد علي أريد منك أن تحدثني بما وقع لك في هذه الليلة فإنه مـن العجائـب وبـديع الغرائـب فقـال الشـاب: 

ي منديل األمان ليسكن روعي ويطمئن قلبي فقال له الخليفة: عليـك األمـان مـن العفو يا أمير المؤمنين أطن
الخوف واألحزان، فشرع الشاب يحدثه بالذي حص له من أوله إلى آخره فعلم أن الصبي عاشق وللمعشوق 

  قال: هذا من فضل أمير المؤمنين، ثم أنشد هذين البيتين:  ؟مفارق فقال له: أتحب أن أردها عليك
 لكنهن كفـاتـح األرزاق  امله فلسـن أنـامـالً ألثم أن

 لكنهـن قـالئد أعـنـاق  وأشكر صنائعه فسن صنائعاً 

فعند ذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له: يا جعفر أحضر لـي أختـك دنيـا بنـت الـوزير يحيـى بـن خالـد،  
تمثلــت بــين يديــه قــال لهــا  فقــال: ســمعًا وطاعــة يــا أميــر المــؤمنين، ثــم أحضــرها فــي الوقــت والســاعة فلمــا

فتبسـم الخليفـة وقـال لهـا:  ؟قالت: يا أمير المؤمنين من أين للنساء معرفـة الرجـال ؟الخليفة: أتعرفين من هذا
يا دنيا هذا حبيبك محمد بـن علـي الجـوهري وقـد عرفنـا الحـال وسـمعنا الحكايـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا وفهمنـا 

. فقالــت: يــا أميــر المــؤمنين كــان ذلــك فــي الكتــاب مســطورًا وأنــا ظاهرهــا واألمــر ال يخفــى وعــن كــان مســتوراً 
أستغفر اهللا العظيم مما جرى مني وأسألك من فضلك العفـو عنـي. فضـحك الخليفـة هـارون الرشـيد وأحضـر 
القاضي والشهود وجـدد عقـدها علـى زوجهـا محمـد بـن علـي الجـوهري وحصـل لهـا ولـه سـعد السـعود وٕاكمـاد 

مائـــه واســـتمروا فـــي ســـرور ولـــذة وحبـــور إلـــى أن أتـــاهم هـــازم اللـــذات ومفـــرق الحســـود وجعلـــه مـــن جملـــة ند
  الجماعات.

 

  حكاية هارون الرشيد مع علي العجمي
  وما يتبع ذلك من حديث الجراب الكردي 

و ممــا يحكــى أيضــًا أن الخليفــة هــارون الرشــيد قلــق ليلــة مــن الليــالي فاســتدعى بــوزيره فلمــا حضــر بــين يديــه 
ي قلقــت الليلــة قلقــًا عظيمــًا وضــاق صــدري وأريــد منــك شــيئًا يســر خــاطري وينشــرح بــه قــال لــه: يــا جعفــر إنــ

صدري. فقال له جعفر: يا أميـر المؤمنينـإن لـي صـديقًا اسـمه علـي العجمـي وعنـده مـن الحكايـات واألخبـار 
 المطربة ما يسر النفوس ويزيل عن القلب البؤس فقال لـه: علـي بـه فقـال: سـمعًا طاعـة. ثـم إن جعفـر خـرج

مــن عنــد الخليفــة فــي طلــب العجمــي فأرســل خلفــه فلمــا حضــر قــال لــه: أجــب أميــر المــؤمنين فقــال: ســمعًا 
  وطاعة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد الثالثمائة 

ى الخليفــة فلمــا تمثــل بــين قالـت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجمــي قــال: ســمعًا وطاعـة ثــم توجــه معــه إلــ
يديه أذن له بـالجلوس فجلـس فقـال لـه الخليفـة: يـا علـي إنـه ضـاق صـدري فـي هـذه الليلـة وقـد سـمعت عنـك 



أنك تحفظ حكايات وأخبار وأريدمنك أن تسمعني ما يزيل همي ويصقل فكري. فقال: يا أمير المـؤمنين هـل 
فقال: سمعًا وطاعة يا  ؟إن كنت رأيت شيئًا فاحكه فقال: ؟أحدثك بالذي رأيته بعيني أو بالذي سمعته بأذني

أمير المؤمنين إني سافرت في بعض السنين من بلدي هذه وهي مدينة بغـداد وصـحبتي غـالم ومعـه جـراب 
  لطيف ودخلنا المدينة.

فبينمــا أنــا أبيــع وأشــتري وٕاذا برجــل كــردي ظــالم متعــدي قــد هجــم علــي وأخــذ منــي الجــراب وقــال: هــذا جرابــي 
يه متاعي فقلت: يا معشر المسلمين خلصوني مـن يـد أفجـر الظـالمين، فقـال النـاس جميعـًا: اذهبـا وكل ما ف

فتوجهنا إلى القاضي وأنـا بحكمـه راضـي فلمـا دخلنـا عليـه وتمثلنـا بـين  ؟إلى القاضي واقبال حكمه بالتراضي
عينا بحكمــك فقلــت: نحــن خصــمان إليــك تــدا ؟ومــا قضــية خبركمــا ؟يديــه قــال القاضــي: فــي أي شــيء جئتمــا

فتقــدم الكـردي وقـال: أيــد اهللا موالنـا القاضــي إن هـذا الجـراب جرابــي وكـل مــا  ؟تراضـينا فقـال: أيكمــا المـدعي
فقــال الكــردي: مــن  ؟فيــه متــاعي وقــد ضــاع منــي ووجدتــه مــع هــذا الرجــل. فقــال القاضــي: ومتــى ضــاع منــك

فقــال الكــردي: فــي  ؟لــي مــا فيــه أمــس هــذا اليــوم وبــت لفقــده بــال نــوم. فقــال القاضــي: إن كنــت تعرفــه فصــف
جرابــي هــذا مــردوان مــن لجــين وفيــه أكحــال للعــين ومنــديل لليــدين ووضــعت فيــه شــرابتين وشــمعدانين وهــو 
مشتمل على بيتين وطبقتـين وملعقتـين ومخـدة ونطعـين وابـريقين وصـينية وطشـتين وقسـدرة وزلعتـين ومغرفـة 

وتين وناقتين وجاموسة وثـورين ولبـة وسـبعين ودبـة وسلة ومردوين وهرة وكلبتين وقصعة وقعيدتين وجبة وفر 
ـــًا ومقعـــدين ومطبخـــًا ببـــابين وجماعـــة أكـــراد يشـــهدون أن  وثعلبـــين ومرتبـــة وســـريرين وقصـــرًا وقـــاعتين ورواق

  الجراب جرابي.
فقلـت إليـه: يـا أميـر المـؤمنين وقـد أبهتنـي الكـردي بكالمـه فقلـت: أعـز  ؟فقال القاضي: ما تقول أنت يـا هـذا

نا القاضي أنا فـي جرابـي هـذا دويـرة خـراب واخـرى بـال بـاب ومقصـورة للكـالب وفيـه الصـبيان كتـاب اهللا موال
وشباب يلعبون الكعاب وفيه خيام وأطناب ومدينة البصرة وبغـداد وقصـر شـداد بـن عـاد وكـور حـداد وشـبكة 

  صياد وأوتاد وبنات وأوالد وألف قواد يشهدون أن الجراب جرابي.
الكـالم بكـى وانتحـب وقـال: يـا موالنـا القاضـي إن جرابـي هـذا معـروف وكـل مـا فيـه فلما سـمع الكـردي هـذا  

موصوف في جرابي هذا حصون وقالع وكراكي وسباع ورجـال يلعبـون بالشـطرنج والرقـاع وفـي جرابـي هـذا 
حجــرة ومهــران وفحــل وحصــانان ورمحــان طــويالن وهــو مشــتمل علــى ســبع وارنبــين ومدينــة وقــريتين وقحبــة 

ين ومخنـث وعلقــين وأعمـى وبصـيرين واعـرج وكســيحين وقسـيس وشماسـين وبطريـق وراهبــين وقـوادين شـاطر 
فامتألتغيظــًا يــا أميــر  ؟وقــاض وشــاهدين وهــم يشــهدون أن الجــراب جرابــي فقــال القاضــي: مــا تقــول يــا علــي

 .المؤمنين وتقدمت إليه وقلت: أيد اهللا موالنا القاضي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح

  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجمي قال: فامتألت غيظًا يـا أميـر المـؤمنين وتقـدمت إليـه وقلـت: أيـد 
اهللا موالنا القاضي أنا في جرابي هذا زرد وصـفاح وخـزائن سـالح وألـف كـبش نطـاح وفيـه للغـنم مـراح وألـف 

كــروم وازهــار ومشــموم وتــين وتفــاح وصــور وأشــباح وقنــاني وأقــداح وعــرائس ومغــاني كلــب نبــاح وبســاتين و 



وأفراح وهـرج وصـياح وأقطـار فسـاح وأخـوة نجـاح ورفقـة صـباح ومعهـم سـيوف ورمـاح مـالح وقـوس ونشـاب 
ـــات وأعـــالم ورايـــات  ـــدماء للشـــراب وطنبـــور وناي ـــاب وخـــالن وأصـــحاب ومحـــابس للعقـــاب ون وأصـــدقاء وأحب

ئس مجليات وجـوار مغنيـات وخمـس حبشـيات وثـالث هنـديات وأربـع مـدنيات وعشـرون وصبيان وبنات وعرا
روميــات وخمســون تركيــات وســبعون عجميــات وثمــانون كرديــات وتســعون جرجيــات والدجلــة والفــرات وشــبكة 
صـــياد وقداحـــة وزنـــاد وٕارم ذات العمـــاد وألـــف علـــق وقـــواد وميـــادين واصـــطبالت ومســـاجد وحمامـــات وبنـــاء 

مار وعبــد أســود ومزمــار ومقــدم وركبــدار ومــدن وأمصــار ومائــة ألــف دينــار والكوفــة مــع وتجــار وخشــبة ومســ
األنبار وعشرون صندوقًا مآلنة بالقماش وخمسون حاصًال للمعاش وغـزة وعسـقالن مـن دميـاط إلـى أصـوان 
وٕايوان كسرى وأنوشروان وملك سليمان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان وبلخ وأصبهان ومن الهند إلـى 

الد السودان وفيه أطال اهللا عمر موالنـا القاضـي غالئـل وعراضـي وألـف مـوس مـاض تحلـق ذقـن القاضـي ب
  إن لم يخش عقابي ولم يحكم بأن الجراب جرابي.

فلما سمع القاضي هذا الكالم تحير عقله من ذلك وقال: مـا أراكمـا إال شخصـين نحسـين أو رجلـين زنـديقين 
من المـالم ألنـه مـا وصـف الواصـفون وال سـمع السـامعون بأعجـب ممـا  تلعبان بالقضاة والحكام وال تخشيان

وصــفتما وال تكلمــوا بمثــل مــا تكلمتمــا واهللا إن مــن الصــين إلــى شــجرة أم غــيالن ومــن بــالد فــارس إلــى أرض 
السودان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان ال يسع ما ذكرتمـاه وال يصـدق مـا ادعيتمـاه فهـل هـذا الجـراب 

ار أو يوم العرض الذي يجمع األبرار والفجار. ثم إن القاضي أمر بفـتح الجـراب ففتحـه وٕاذا بحر ليس له قر 
فيه خبز وليمون وجبن وزيتون ثم رميت الجراب قدام الكـردي ومضـيت فلمـا سـمع الخليفـة هـذه الحكايـة مـن 

  علي العجمي استلقى على قفاه من الضحك وأحسن جائزته.
  

  جارية واإلمام أبي يوسف حكاية هارون الرشيد مع جعفر وال
و مما يحكى أن جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال الرشيد: يا جعفر بلغني أنك اشـتريت الجاريـة الفالنيـة 
ولـــي مـــدة أطلبهـــا فإنهـــا علـــى غايـــة الجمـــال وقلبـــي يحبهـــا فـــي اشـــتعال فبعهـــا لـــي فقـــال: ال أبيعهـــا يـــا أميـــر 

دة طالق ثالثًا إن لم تبعها لـي أو تهبهـا لـي. قـال جعفـر: زوجتـي المؤمنين فقال: ال أهبها، فقال الرشيد: زبي
  طالق ثالثًا إن بعتها لك ثم أفاقا من نشوتهما وعلما أنهما وقعا في أمر عظيم وعجزا عن تدبير الحيلة.

فقال هارون الرشيد: هذه وقعة ليس لها غير أبي يوسف فطلبوه وكان ذلك نصف الليل فلما جاءه الرسول  
وقال في نفسه: ما طلبت في هذا الوقت إال ألمر حدث في اإلسـالم ثـم خـرج مسـرعًا وركـب بغلتـه  قام فزعاً 

وقــال لغالمــه: خــذ معــك مخــالة البغلــة لعلهــا لــم تســتوف عليقهــا فــإذا دخلنــا دار الخالفــة لتأكــل مــا بقــي مــن 
طاعة فلما دخل هـارون عليقها إلى حين خروجي إذا لم تستوف عليقها في هذه الليلة. فقال الغالم: سمعًا و 

الرشــيد قــام لــه وأجلســه علــى ســريره بجانبــه وكــان ال يجلــس معــه أحــدًا غيــره وقــال لــه: مــا طلبنــاك فــي هــذا 
الوقت إال ألمر مهم هو كذا وكذا وقد عجزنا في تدبير الحيلة فقال: يا أمير المؤمنين إن هـذا األمـر أسـهل 

وهـب لـه نصـفها وتبـرآن يمينكمـا فـي بـذلك، فسـر أميـر  ما يكون ثم قال: ياجعفر بع ألمير المؤمنين نصفها



المؤمنين بذلك وفعال ما أمرهما به ثم قال هارون الرشـيد: أحضـروا الجاريـة فـي هـذا الوقـت. وأدرك شـهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد الثالثمائة 
ليفة هارون الرشيد قال: أحضروا الجاريـة فـي هـذا الوقـت فـإني شـديد قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخ

الشوق إليها فأحضروها وقال للقاضي أبـي يوسـف أريـد وطأهـا فـي هـذا الوقـت فـإني ال أطيـق الصـبر عنهـا 
فقال أبو يوسف: ائتوني بمملـوك مـن مماليـك أميـر المـؤمنين  ؟إلى مضي مدة اإلستبراء وما الحيلة في ذلك

عليــه العتــق فأحضــروا المملــوك فقــال أبــو يوســف: أتــأذن لــي أن ازوجهــا منــه ثــم يطلقهــا قبــل  الــذي لــم يجــر
فأعجـب هـارون الرشـيد ذلـك أكثـر مـن األول. فلمـا  ؟الدخول فيحل وطؤها فـي هـذا الوقـت مـن غيـر اسـتبراء

بعد ذلـك حضر المملوك قال الخليفة للقاضي: أذنت لك في العقد فأوجب القاضي النكاح ثم قبله المملوك و 
قال له القاضي: طلقها ولك مائة دينار فقال: ال أفعل ولم يـزل يزيـده وهـو يمتنـع إلـى أن عـرض عليـه ألـف 

قـال: بيـدك قـال: واهللا ال أفعـل أبـدًا فاشـتد  ؟دينار ثم قال للقاضـي: هـل الطـالق بيـدي أم بيـد أميـر المـؤمنين
ي أبـو يوسـف: يـا أميـر المـؤمنين ال تجـزع قـال القاضـ ؟غضب أمير المؤمنين وقال ما الحيلـة يـا أبـا يوسـف

  فإن األمر هين ملك هذا المملوك للجارية قال: ملكته لها. قال القاضي: قولي قبلت، فقالت: قبلت.
فقال القاضـي حكمـت بينهمـا بـالتفريق ألنـه دخـل فـي ملكهـا فانفسـخ النكـاح فقـام أميـر المـؤمنين علـى قدميـه 

واســتدعى بأطبــاق الــذهب فأفرغــت بــين يديــه وقــال للقاضــي: هــل وقــال: مثلــك مــن يكــون قاضــيًا فــي زمــاني 
فتــذكر مخــالة البغلــة فاســتدعي بهــا فملئــت ذهبــًا فأخــذها وانصــرف إلــى بيتــه فلمــا  ؟معــك شــيء تضــعه فيــه

أصبح الصباح قال ألصحابه: ال طريق إلى الدين والدنيا أسـهل وأقـرب مـن طريـق العلـم فـإني أعطيـت هـذا 
أو ثالث، فانظر أيها المتأدب إلى لطف هذه الوقعة فإنها اشـتملت علـى محاسـن  المال العظيم في مسألتين

  منها دالل الوزير على هارون الرشيد وعلم الخليفة وزيادة علم القاضي فرحم اهللا أرواحهم أجمعين.

  حكاية خالد بن عبد اهللا القسري مع الشاب السارق
البصـرة فجـاء إليـه جماعـة متعلقـون بشـاب ذي جمـال و مما يحكى أن خالد بن عبد اهللا القسري كان أمير  

باهر وأدب ظاهر وعقل وافر وهو حسن الصورة طيب الرائحة وعليه سكينة ووقار فقدموه إلى خالـد فسـألهم 
عن قصته فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة فـي منزلنـا فنظـر إليـه خالـد فأعجبـه حسـن هيئتـه ونظافتـه فقـال: 

عن قصته فقال: القوم صادقون فيما قالوه واألمر على ما ذكروا فقـال لـه خالـد:  حلوا عنه ثم دنا منه وسأله
قـال: حملنـي علـى ذلـك الطمـع فـي الـدنيا وقضـاء  ؟ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسـنة

اهللا سبحانه وتعالى. فقال له خالد: ثكلتك أمـك، أمـا كـان لـك فـي جمـال وجهـك وكمـال عقلـك، وحسـن أدبـك 
قال: دع عنك هذا أيها األمير وامض إلى ما أمر اهللا تعـالى بـه فـذلك مـا كسـبت  ؟يزجرك عن السرقة زاجر

يداي وما اهللا بظالم العبيد فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى. ثم أدناه منه وقال لـه: إن اعترافـك علـى 



قـال: أيهـا األميـر ال  ؟رني بهارؤوس األشهاد قد رابني وانا ما اظنك سارقًا ولعل لك قصة غير السرقة فأخب
يقطع نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك وليس لي قصة أشرحها إال أني دخلـت دار هـؤالء فسـرقت مـا 
أمكنني فأدركوني وأخذوه مني وحملـوني إليـك فـأمر خالـد بحبسـه وأمـر منـاد ينـادي بالبصـرة: إلـى مـن أحـب 

إلى المحل الفالنـي فلمـا اسـتقر الفتـى فـي الحـبس  أن ينظر إلى عقوبة اللص وقطع يده فليحضر من الغداة
 ووضعوا في رجليه الحديد تنفس الصعداء، وأفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 إذا لم أبح عنده بقصتهـا  هددني خالد بقـطـع يدي

 تضمن القلب من محبتها  فقلت هيهات أن أبوح بما

 أهون للقلب من فضيحتها  قطع يدي الذي اعترفت به

فسمع ذلك الموكلون به فأتوا خالدًا وأخبروه بما حصل منـه فلمـا جـن الليـل أمـر بإحضـاره عنـده فلمـا حضـر 
لمنطقته رآه عاقًال أديبًا فطنًا لبيبًا فأمر بطعـام فأكـل وتحـدث معـه سـاعة كاملـة ثـم قـال لـه خالـد: قـد علمـت 

ســألك عــن الســرقة فأنكرهــا أن لــك قصــة غيــر الســرقة فــإذا كــان الصــباح وحضــر النــاس وحضــر القاضــي و 
واذكر ما يدرأ عنك حد القطع فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات ثـم أمـر بـه 

  إلى السجن.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد الثالثمائة 

الدًا بعد أن تحدث مع الشاب أمر به إلى السجن فمكث فيه ليلتـه فلمـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن خ
أصبح الصباح حضـر النـاس يقطعـون يـد الشـاب ولـم يبـق أحـد فـي البصـرة مـن رجـل وامـرأة إال وقـد حضـر 
ليرى عقوبة ذلـك الفتـى، وركـب خالـد ومعـه وجـوه اهـل البصـرة وغيـرهم ثـم اسـتدعى بالقضـاة وأمـر بإحضـار 

فــي قيــوده، ولــم يــره أحــد مــن النــاس إال وبكــى عليــه. وارتفعــت أصــوات النســاء بالنحيــب  الفتــى فأقبــل يحجــل
فأمر القاضي بتسكيت النساء، ثم قال لـه: إن هـؤالء القـوم يزعمـون أنـك دخلـت دارهـم وسـرقت مـالهم فلعلـك 

هـو قـال: بـل  ؟قال: بل سرقت نصابًا كامًال، قـال: لعلـك شـريك القـوم فـي شـيء منـه ؟سرقت دون النصائب
جميعـه لهـم وال حــق لـي فيـه، فغضــب خالـد وقـام إليــه بنفسـه وضـربه علــى وجهـه بالسـوط وقــال متمـثًال بهــذا 

  البيت: 
 ويأبى اللـه إال مـا يريد  يريد المرء أن يعطى مناه

ثــم دعــا بــاجزار ليقطــع يــده وأخــرج الســكين ومــد يــده ووضــع عليهــا الســكين فبــادرت جاريــة مــن وســط النســاء 
سخة فصرخت ورمـت نفسـها عليـه ثـم أسـفرت عـن وجـه كأنـه القمـر وارتفـع فـي النـاس ضـجة عليها أطوار و 

عظيمة وكاد أن يقـع بسـبب ذلـك فتنـة طـائرة الشـر، ثـم نـادت تلـك الجاريـة بـأعلى صـوتها: ناشـدتك اهللا أيهـا 



ب فيهـا هـذه األمير ال تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة، ثم دفعت إليه رقعة ففتحها خالد وقرأها فإذا مكتو 
  األبيات: 

 رمته لحاظي عن قسي الحمـالـق  أخالد هـذا مـسـتـهـام مـتـيم

 حليف جوري من دائه غير فـائق  فأصماه سيف اللحظ مـنـي ألنـه

 رأى ذلك خيرًا من هتيكة عاشـق  أقر بمـا لـم يقـتـرفـه كـأنـه

  سارق كريم السجايا في الورى غير  فمهًال عن الصب الكـئيب فـإنـه

فلما قرأ خالد هـذه األبيـات تنحـى وانفـرد عـن النـاس وأحضـر المـرأة ثـم سـألها عـن القصـة فأخبرتـه بـأن هـذا  
الفتــى عاشــق لهــا وهــي عاشــقة لــه وٕانمــا أراد زيارتهــا فتوجــه إلــى دار أهلهــا ورمــى حجــرًا فــي الــدار ليعلمهــا 

م جمـع قمـاش البيـت كلـه وأراهـم أنـه بمجيئه فسـمع أبوهـا وأخوهـا صـوت الحجـر فصـعدوا إليـه فلمـا أحـس بهـ
ســارق ســترًا علــى معشــوقته، فلمــا رأوه علـــى هــذه الحالــة أخــذوه وقــالوا: هـــذا ســارق وأتــوا بــه إليــك فـــاعترف 
بالسرقة وأصر على ذلك حتى ال يفضحني وقـد ارتكـب هـذه األمـور واتهـم نفسـه بالسـرقة لفـرط مرؤتـه وكـرم 

ه، ثم استدعى الفتى إليه وقبلـه بـين عينيـه وامـر بإحضـار أبـي نفسه. فقال خالد: إنه لخليق أن يسعف بمراد
الجاريــة وقــال لــه: يــا شــيخ إنــا كنــا عزمنــا علــى إنفــاذ الحكــم فــي هــذا الفتــى بــالقطع ولكــن اهللا عــز وجــل قــد 
حفظــه مــن ذلــك، وقــد أمــرت لــه بعشــرة آالف درهــم لبذلــه يــده حفظــًا لعرضــك عــرض ابنتــك وصــيانتكما مــن 

تــك بعشــرة آالف درهــم حيــث أخبرتنــي بحقيقــة األمــر، وأنــا أســألك أن تــأذن لــي فـــي العــار، وقــد أمــرت البن
تزويجهــا منــه، فقــال الشــيخ: أيهــا األميــر قــد أذنــت ك فــي ذلــك، فحمــد اهللا خالــد وأثنــى عليــه وخطــب خطبــة 

  حسنة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن خالدًا حمد اهللا وخطب خطبة حسنة وقال للفتى: قد زوجتك هذه الجاريـة 
فالنة الحاضرة بإذنها ورضاها وٕاذن أبيها على هذا المـال وقـدره عشـرة آالف درهـم. فقـال الفتـى: قبلـت منـك 

فـــي الصـــواني وانصـــرف النـــاس وهـــم  هـــذا التـــزويج، ثـــم إن خالـــدًا أمـــر بحمـــل المـــال إلـــى دار الفتـــى مزفوفـــاً 
  مسرورون، فما رأيت يومًا أعجب من ذلك اليوم أوله بكاء وشرور وآخره فرح وسرور.

حكايــة أبـــي محمـــد الكســـالن مـــع الرشـــيد و ممـــا يحكـــى أن هـــارون الرشـــيد كـــان جالســـًا ذات يـــوم فـــي تخـــت 
بالـدر والجـواهر وفيـه مـن  الخالفة إذ دخل عليه غـالم مـن الطواشـية ومعـه تـاج مـن الـذهب األحمـر مرصـع

سائر اليواقيت والجواهر ما ال يفـي بـه مـال، ثـم إن الغـالم قبـل األرض بـين يـدي الخليفـة وقـال لـه: يـا أميـر 
  المؤمنين إن السيدة زبيدة.



فقالت لها أختها: مـا أحسـن حـديثك وأطيبـه وأحـاله واعذبـه، فقالـت: وأيـن هـذا ممـا أحـدثكم بـه الليلـة القادمـة 
اني الملـــك، فقـــال الملـــك فـــي نفســـه: واهللا ال أقتلهـــا حتـــى أســـمع بقيـــة حـــديثها. وأدرك شـــهرزاد إن عشـــت وأبقـــ

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة األربعين بعد الثالثمائة 
قالــت لهــا أختهــا: يــا أختــي أتمــي لنــا حــديثك، قالــت: حبــًا وكرامــة إن أذن لــي الملــك فقــال الملــك: احكــي يــا 

ت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الغــالم قــال للخليفــة إن الســيدة زبيــدة تقبــل األرض بــين يــديك شــهرزاد، فقالــ
وتقــول لــك: أنــت تعــرف أنهــا قــد عملــت هــذا التــاج وأنــه محتــاج إلــى جــوهرة كبيــرة تكــون فــي رأســه وفتشــت 

وهرة كبيــرة ذخائرهــا فلــم تجــد فيهــا جــوهرة كبيــرة علــى غرضــها فقــال الخليفــة للحجــاب والنــواب: فتشــوا علــى جــ
علــى غــرض زبيــدة ففتشــوا فلــم يجــدوا شــيئًا يوافقهــا فــاعلموا الخليفــو بــذلك فضــاق صــدره وقــال: كيــف أكــون 

ويلكــم اسـألوا التجــار فسـألوا التجــار فقـالوا لهــم: ال يجـد موالنــا  ؟خليفـة وملــك ملـوك األرض وأعجــزعن جـوهرة
  الخليفة إال عند رجل من البصرة يسمى أبا محمد الكسالن.

روا الخليفة بذلك فأمر وزيره جعفر أن يرسل بطاقة إلى األمير محمد الزبيدي الميـولي علـى البصـرة أن فأخب
يجهز أبا محمد الكسالن ويحضره بين يدي أمير المؤمنين فكتب الـوزير بطاقـة بمضـمون ذلـك وأرسـلها مـع 

دي ففــرح بــه وأكرمــه مســرور، ثــم توجــه مســرور بالبطاقــة إلــى مدينــة البصــرة ودخــل علــى الميــر محمــد الزبيــ
غايــة اإلكــرام ثــم قــرأ عليــه بطاقــة أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد فقــال: ســمعًا وطاعــة، ثــم أرســل مســرور مــع 
جماعــة مــن اتباعــه إلــى أبــي محمــد الكســالن فــذهبوا إليــه وطرقــوا عليــه البــاب فخــرج علــيهم بعــض الغلمــان. 

لغالم وأخبره بذلك فخرج فوجد مسرور حاجـب فقال له مسرور: قل لسيدك أن أمير المؤمنين يطلبك فدخل ا
الخليفة ومعه أتباع األمير محمد الزبيدي فقبل األرض بين يديه وقال: سمعًا وطاعة ألمير المـؤمنين ولكـن 
ادخلــوا عنــدنا فقــالوا: مــا نقــدر علــى ذلــك ألننــا علــى عجــل كمــا أمرنــا أميــر المــؤمنين فإنــه ينتظرنــا قــدومك، 

  تى أجهز أمري.فقال: اصبروا علي يسيرًا ح
ثـم دخلـوا معـه إلــى الـدار بعـد اســتعطاف زائـد فـرأوا فــي الـدهليز سـتارًا مــن الـديباج األزرق المطـرز بالــذهب  

األحمر، ثم إن أبا محمد الكسـالن أمـر بعـض غلمانـه أن يـدخلوا مـع مسـرور الحمـام الـذي فـي الـدار ففعلـوا 
ضـة ومـاؤه ممـزوج بمـاء الـورد واحتفـل الغلمـان فرأوا حيطانـه ورخامـه مـن الغرائـب وهـو مـزركش بالـذهب والف

بمســـرور ومـــن معـــه وخـــدموهم أتـــم الخدمـــة، ولمـــا خرجـــوا مـــن الحمـــام ألبســـوهم خلعـــًا مـــن الـــديباج منســـوجة 
بالذهب. ثم دخل مسرور وأصحابه فنظروا أبا محمد الكسالن جالسًا في قصـره وقـد علـق علـى رأسـه سـتور 

ر والجــوهر والقصــر مفــروش بمســاند مزركشــة بالــذهب األحمــر مــن الــديباج المنســوج بالــذهب المرصــع بالــد
وهــو جــالس علــى مرتبــة والمرتبــة علــى ســرير مرصــع بــالجواهر، فلمــا دخــل عليــه مســرور ورحــب بــه تلقــاه 
وأجلســه بجانبــه ثــم أمــر بإحضــار الســماط، فلمــا رأى مســرور ذلــك الســماط قــال: واهللا مــا رأيــت عنــد أميــر 

، وكان في ذلك السماط أنـواع األطعمـة وكلهـا موضـوعة فـي أطبـاق صـينينة المؤمنين مثل هذا السماط أبداً 



مذهبــة. قــال مســرور: فاكلنــا وشــربنا وفرحنــا إلــى آخــر النهــار ثــم أعطــى كــل واحــد منــا خمســة آالف دينــار، 
  ولما كان اليوم الثاني ألبسونا خلعًا خضراء مذهبة وأكرمونا غاية اإلكرام.

د زيادة علـى تلـك المـدة خوفـًا مـن الخليفـة فقـال لـه أبـو محمـد الكسـالن: يـا ثم قال مسرور: ال يمكننا أن نقع
موالنا اصبر علينا إلى غد حتى نتجهز ونسـير معكـم فقعـدوا ذلـك اليـوم وبـاتوا إلـى الصـباح، ثـم إن الغلمـان 
شدوا ألبي محمد الكسالن بغلة بسـرج مـن الـذهب مرصـع بـأنواع الـدر والجـوهر فقـال مسـرور فـي نفسـه: يـا 

ثــم بعــد ذلــك  ؟ى إذا حضــر أبــو محمــد بــين يــدي الخليفــة بتلــك الصــفة هــل يســأله عــن ســبب تلــك األمــوالتــر 
ودعوا محمد الزبيدي وطلعوا من البصرة وساروا ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى مدينـة بغـداد فلمـا دخلـوا 

ر المـؤمنين إنـي جئـت معـي على الخليفة ووقفوا بين يديه أمره بالجلوس فجلس، ثم تكلم بـأدب وقـال: يـا أميـ
بهدية على وجه الخدمة فهل أحضرها عن إذنك، قال الرشيد: ال بـأس بـذلك، فـأمر بصـندوق وفتحـه وأخـرج 
منه تفاحًا من جملتهـا أشـجار مـن الـذهب وأوراقهـا مـن الزمـرد األبـيض وثمارهـا يـاقوت أحمـر وأصـفر ولؤلـؤ 

وأخـــرج منهخيمـــة مـــن الـــديباج مكللـــة بـــاللؤلؤ أبـــيض فتعجـــب الخليفـــة مـــن ذلـــك، ثـــم أحضـــر صـــندوقًا ثانيـــًا 
واليواقيـــت والزمـــرد والزبرجـــد وانـــواع الجـــوهر وقوائمهـــا مـــن عـــود هنـــدي رطـــب وأذيـــال تلـــك الخيمـــة مرصـــعة 
بــالزمرد األخضــر وفيهــا تصــاوير كــل الصــور مــن ســائر الحيوانــات كــالطيور والوحــوش وتلــك الصــور مكللــة 

بلخش وسائر المعادن. فلما رأى الرشيد ذلك فرح فرحًا شديدًا ثم قـال بالجواهر واليواقيت والزمرد والزبرجد وال
أبو محمد الكسالن: يا أمير المؤمنين ال تظن اني حملت لك هذا فزعًا من شيء وال طمعـًا فـي شـيء وٕانمـا 
رأيت نفسي رجًال عاميًا ورأيت هذا ال يصلح إال ألمير المؤمنين وٕان أذنت لي فرجتك علـى بعـض مـا أقـدر 

فقال الرشيد: افعل ما شئت حنى ننظر فقال سمعًا وطاعة ثم حـرك شـفتيه وأومـأ إلـى شـراريف القصـر  عليه
فمالت إليه ثم أشار إليها فرجعت إلـى موضـعها ثـم أشـار بعينـه فظهـرت إليـه مقفـل األبـواب، ثـم تكلـم عليهـا 

هـذا كلـه وانـت مـا  وٕاذا بأصوات طيور تجاوبه فتعجب الرشـيد مـن ذلـك غايـة العجـب وقـال لـه: مـن أيـن لـك
فقـال: يـا  ؟تعرف إال بأبي محمد الكسالن وأخبروني أن أباك كان حالقًا يخدم في حمام وما خلـف لـك شـيئاً 

  أمير المؤمنين اسمع حديثي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الحادية والربعين بعد الثالثمائة 
أن أبــا محمــد الكســالن قــال للخليفــة: يــا أميــر المــؤمنين اســمع حــديثي فإنــه  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد

عجيــب وامــره غريــب لــو كتــب بــاإلبر علــى آمــاق البصــر لكــان عبــرة لمــن اعتبــر، فقــال الرشــيد: حــدث بمــا 
عندك وأخبرني به يا أبـا محمـد، فقـال: يـا أميـر المـؤمنين أدام اهللا لـك العـز والتمكـين إن أخبـار النـاس بـأني 

ف بالكســالن وأن أبــي لــم يخلــف لــي مــاًال صــدق ألن أبــي لــم يكــن إال كمــا ذكــرت فإنــه كــان حالقــًا فــي أعــر 
حمام وكنت أنا في صغري أكسل من يوجد على وجه األرض وقـد بلـغ مـن كسـلي أنـي كنـت نائمـًا فـي أيـام 

  الحر وطلعت علي الشمس أكسل عن أن أقوم وانتقل من الشمس إلى الظل.



سة عشر عامًا، ثم إن أبي تـوفي إلـى رحمـة اهللا تعـالى ولـم يخلـف لـي شـيئًا، وكانـت و أقمت على ذلك خم 
أمــي تخــدم النــاس وتطعمنــي وتســقيني وانــا راقــد علــى جنبــي، فــاتفق أن أمــي دخلــت علــي فــي بعــض األيــام 
ومعها خمسـة دراهـم مـن الفضـة وقالـت لـي يـا ولـدي بلغنـي أن الشـيخ أبـا المظفـر عـزم علـى أن يسـافر إلـى 

وكــان ذلــك الشــيخ يحــب الفقــراء وهــو مــن أهــل الخيــر، فقالــت أمــي يــا ولــدي خــذ هــذه الخمســة دراهــم  الصــين
وامـض بنــا إليـه، واســأله أن يشـتري لــك بهـا شــيئًا مــن بـالد الصــين لعلـه يحصــل لـك فيــه ربـح مــن فضــل اهللا 

دخل علــي بــل تعــالى فكســلت عــن القيــام معهــا فأقســمت بــاهللا إن لــم أقــم معهــا ال تطعمنــي وال تســقيني وال تــ
تتركنــي امــوت جوعــًا وعطشــًا، فلمــا ســمعت كالمهــا يــا أميــر المــؤمنين علمــت انهــا تفعــل ذلــك لمــا تعلــم مــن 
كسلي فقلت لها: اقعديني فأقعدتني وأنا بـاكي العـين وقلـت لهـا: ائتينـي بمداسـي فـأتتني بـه فقلـت ضـعيه فـي 

علــت ذلــك فقلــت: اســنديني حتــى رجــالي فوضــعته فيهمــا. فقلــت لهــا احملينــي حتــى ترفعينــي مــن الــرض فف
أمشــي فصــارت تســندني ومــا زلــت أمشــي وأتعثــر فــي أذيــالي إلــى أنوصــلنا إلــى ســاحل البحــر فســلمنا علــى 

قــال: لبيــك قلــت: خــذ هــذه الــدراهم واشــتر لــي بهــا شــيئًا مــن بــالد  ؟الشــيخ وقلــت لــه يــا عــم أنــت أبــو المظفــر
قــالوا: نعــم، هــذا  ؟حابه: أتعرفــون هــذا الشــابالصــين عســى اهللا يربحنــي فيــه فقــال الشــيخ أبــو المظفــر ألصــ

  يعرف بأبي محمد الكسالن ما رأيناه قط خرج من دار إال في هذا الوقت.
ــا ولــدي هــات الــدراهم علــى بركــة اهللا، ثــم أخــذ منــي الــدراهم وقــال باســم اهللا ثــم  فقــال الشــيخ أبــو المظفــر: ي

ومعـــه جماعـــة مـــن التجـــار ولـــم يزالـــوا رجعـــت مـــع أمـــي إلـــى البيـــت وتوجـــه الشـــيخ أبـــو المظفـــر إلـــى الســـفر 
مسافرين حتى وصلوا إلى بالد الصين ثم إن الشيخ باع واشترى وبعد عزم على الرجوع هـو ومـن معـه بعـد 
قضاء أغراضهم وساروا في البحر ثالثة أيام فقال الشيخ ألصحابه: قفوا بالمركب فقـال التجـار: مـا حاجتـك 

محمــد الكســالن نســيتها فــارجعوا بنــا حتــى نشــتري لــه شــيئًا حتــى فقــال: اعلمــوا أن الرســالة التــي معــي ألبــي 
  ينتفع به.

فقالوا له: سألناك باهللا تعالى أن ال تردنا فإننا قطعنا مسافة طويلة زائدة وحصـل لنـا فـي ذلـك أهـوال عظيمـة 
وجمعـوا  ومشقة زائدة فقال: ال بد لنا الرجوع فقالوا: خذ منا أضعاف ربح الخمسة دراهم وال تردنا فسـمع مهـم

له ماًال جزيًال ثم ساروا حتى أشـرفوا علـى جزيـرة فيهـا خلـق كثيـر فأرسـوا عليهـا وطلـع التجـار يشـترون منهـا 
متجرًا من معادن وجواهر ولؤلؤ وغير ذلك. ثم رأى أبـو المظفـر رجـًال جالسـًا وبـين يديـه قـرود كثيـرة وبيـنهم 

ون ذلـك القـرد المنتـوف ويضـربونه ويرمونـه قرد منتوف الشعر وكانت تلك القرود كلما غفـل صـاحبهم يمسـك
  على صاحبهم فيقوم ويضربهم ويقيدهم ويعذبهم على ذلك فتغتاظ القرود كلها من ذلك القرد ويضربونه.

ثم إن الشيخ أبا المظفر لم رأى ذلك القرد حزن عليه ورفق بـه فقـال لصـاحبه: أتبيعنـي هـذا القـرد قـال اشـتر 
هــم هــل تبيعنــي إيــاه بهــا قــال لــه بعتــك بــارك اهللا لــك فيــه، ثــم تســلمه قــال: إن معــي لصــبي يتــيم خمســة درا

  وأقبضه الدراهم وأخذ عبيد الشيخ القرد وربطوه في المركب.
ثــم حلــوا وســافروا إلــى جزيــرة أخــرى فارســوا عليهــا فنــزل الغطاســون الــذين يغطســون علــى المعــادن واللؤلــؤ 

غطاس فغطسوا فرآهم القـرد يفعلـون ذلـك فحـل نفسـه والجوهر وغير ذلك فأعطاهم التجار دراهم أجرة على ال



من رباطه ونط من المركب وغطس معهم، فقال أبو المظفر ال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم قـد عـدم 
القرد منا ببخت هذا المسكين الذي أخذناه له ويأسوا علـى القـرد، ثـم طلـع جماعـة مـن الغطاسـين وٕاذا بـالقرد 

ائس الجواهر فرماها بين يدي أبي المظفر فتعجب من ذلك وقـال: إن هـذا القـرد فيـه طالع معهم وفي يده نف
سر عظيم، ثم حلوا وسافروا إلى أن وصـلوا إلـى جزيـرة الزنـوج وهـم قـوم مـن السـودان يـأكلون لحـم بنـي آدم، 

التجـار  فلما رأوهـم السـودان ركبـوا علـيهم فـي المراكـب وكتفـوهم واتـوا بهـم إلـى الملـك فـأمر بـذبح جماعـة مـن
فــذبحوهم وأكلــوا لحــومهم ثــم عــن بقيــة التجــار بــاتوا محبوســين وهــم فــي نكــد عظــيم فلمــا كــان وقــت الليــل قــام 
القرد إلى أبـي المظفـر وحـل قيـده، فلمـا رأى التجـار أبـا المظفـر قـد انحـل قـالوا عسـى اهللا أن يكـون خالصـنا 

ة اهللا تعـالى إال هـذا القـرد. وأدرك شـهرزاد على يديك يا أبا المظفر، فقال لهم اعلمـو ا أنـه مـا خلصـني بـإراد
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد الثالثمائة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن أبـــا المظفـــر قـــال: مـــا خلصـــني بـــإرادة اهللا تعـــالى إال هـــذا القـــرد، وقـــد  

ك كل واحـد منـا خـرج لـه عـن ألـف دينـار إن خلصـنا فقـام خرجت لهعن ألف دينار، فقال التجار: ونحن كذل
القــرد إلــيهم وصــار يحــل واحــد بعــد واحــد حتــى حــل الجميــع مــن قيــودهم وذهبــوا إلــى المركــب وطلعــوا فيهــا 
فوجدوها سـالمة ولـم يـنقص منهـا شـيء ثـم حلـوا وسـافروا. فقـال أبـو المظفـر يـا تجـار أوفـوا بالـذي قلـتم عليـه 

ودفع كـل واحـد مـنهم ألـف دينـار وأخـرج أبـو المظفـر مـن مالـه ألـف دينـار فـاجتمع  للقرد قالوا: سمعًا وطاعة
للقرد من المال شيء عظـيم، ثـم سـافروا حتـى وصـلوا إلـى مدينـة البصـرة فتلقـاهم أصـحابهم حـين طلعـوا مـن 

  المركب.
مـي وقالـت: يـا فقال أبو المظفر أين ابو محمد الكسالن فبلغ الخبر إلى أمي فبينما أنا نـائم إذ أقبلـت علـي أ

ولدي إن الشيخ أبا المظفر قد أتى ووصل إلى المدينة فقم وتوجه إليه وسلم عليه واسأله عـن الـذي جـاء بـه 
فلعل اهللا تعالى يكون قد فتح عليه بشيء فقلت لها احملينـي مـن األرض واسـنديني حتـى أخـرج وأمشـي إلـى 

  لشيخ أبا المظفر.ساحل البحر، ثم مشيت وأنا أتعثر في أذيالي حتى وصلت إلى ا
فلما رآني قال لي: أهًال بمن كانـت دراهمـه سـببًا لخالصـي وخـالص هـؤالء التجـار بـإرادة اهللا تعـالى ثـم قـال 
لي: خذ هذا القرد فإني اشتريته لك وامض به إلى بيتك حتى أجيء إليك، فأخذت القـرد يـن يـدي وقلـت فـي 

كلمـا أنـام تـأمريني بالقيـام ألتجـر فـانظري بعينـك  نفسي واهللا ما هذا إال متجر عظيم، ثـم دخلـت وقلـت ألمـي
هــذا المتجــر. ثــم جلســت، فبينمــا أنــا جــالس وٕاذا بعبيــد أبــي المظفــر قــد أقبلــوا علــي وقــالوا لــي: هــل أنــت أبــو 

فقلت لهم: نعم. وٕاذا بأبي المظفر أقبل خلفهـم فقمـت إليـه وقبلـت يديـه فقـال لـي: سـر معـي  ؟محمد الكسالن
وطاعــة وســرت معــه إلــى أن دخلــت، وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم إلــى داري فقلــت: ســمعًا 

  المباح.
 



  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أبــا محمــد الكســالن قــال ثــم ســرت معــه ودخلــت الــدار فــأمر عبيــده أن 

المــال مــن ربــح الخمســة دراهــم ثــم حملــوه فــي صــناديقه يحضــروا بــه فقــال: يــا ولــدي لقــد فــتح اهللا عليــك بهــذا 
علـى رؤوســهم وأعطـاني مفــاتيح تلــك الصـناديق وقــال لــي: امـض قــدام العبيـد إلــى دارك فــإن هـذا المــال كلــه 
لــك، فمضــيت إلــى أمــي ففرحــت بــذلك وقالــت يــا ولــدي لقــد فــتح اهللا عليــك بهــذا المــال الكثيــر فــدع عنــك هــذا 

شتر فتركت الكسل وفتحت دكانًا في السوق وصـار القـرد يجلـس معـي علـى الكسل وانزل إلى السوق وبع وا
مرتبتــي فــإذا أكلــت يأكــل معــي وٕاذا شــربت يشــرب معــي وصــار كــل يــوم مــن بكــرة النهــار يغيــب إلــى وقــت 
الظهــر ثــم يــأتي ومعــه كــيس فيــه ألــف دينــار فيضــعه فــي جــانبي ويجــل ولــم يــزل علــى هــذه الحالــة مــدو مــن 

مـــال كثيـــر فاشـــتريت يـــا أميـــر المـــؤمنين األمـــالك والربـــوع وغرســـت البســـاتين،  الزمـــان، حتـــى اجتمـــع عنـــدي
واشتريت المماليك والعبيد والجوار فاتفق في بعض األيام أنني كنت جالسًا والقرد جـالس معـي علـى المرتبـة 

ا أبـا وٕاذا به تلفت يمينًا وشماًال فقلت في نفسي: أي شيء خبر هذا فـأنطق اهللا القـرد بلسـان فصـيح وقـال: يـ
محمد، فلما سمعت كالمه فزعت فزعًا شديدًا فقال لي: ال تفزع أنا أخبرك بحالي إنـي مـارد مـن الجـن ولكـن 
جئت بسبب ضعف حالك، وانت اليوم ال تدري قدر مالك وقد وقعت لي عندك حاجة وهي خير لـك فقلـت: 

: فـي غـد ألبسـك قماشـك فقـال لـي ؟قال: أريد أن أزوجـك بصـبية مثـل البـدر، فقلـت لـه: وكيـف ذلـك ؟ما هي
الفاخر وأركب بغلتك بالسـرج المـذهب وامـض إلـى سـوق العالفـين واسـأل عـن دكـان الشـريف واجلـس عنـده، 
وقل له إني جئتخاطبًا راغبًا فـي ابنتـك فـإن قـال لـك: أنـت لـيس لـك مـال وال حسـب وال نسـب فـادفع لـه ألـف 

أفعل ذلـك إن شـاء اهللا تعالى.قـال أبـو محمـد: دينار، فإن قال زدني فزده ورغبه فقال: سمعًا وطاعة في غد 
فلما أصبحت لبست أفخر قماشي وركبت البغلة بالسرج المذهب ثم مضيت إلى سوق العالفين وسألت عـن 
دكان الشريف فوجدته جالسًا في دكانه، فنزلت وسلمت عليه وجلست عنده. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 

  عن الكالم المباح.
  

  ة واألربعين بعد الثالثمائة وفي الليلة الرابع
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا محمد الكسالن قـال فنزلـت وسـلمت عليـه وجلسـت عنـده وكـان معـي  

عشرة من العبيد والمماليك فقال الشريف: لعل لك عندنا حاجة نفوز بقضائها، فقلـت: نعـم لـي عنـدك حاجـة 
في ابنتك فقال لكن أنت ليس لك مال وال حسب وال نسـب، قال: وما هي حاجتك فقلت: جئتك خاطبًا راغبًا 

فأخرجت له كيسًا فيه ألف دينار ذهبًا أحمـر وقلـت لـه: هـذا حسـبي ونسـبي وقـد قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم: 
 نعم الحسب المال وما أحسن قول من قال: 

 شفتاه أنواع الكـالم فـقـاال  من كان يملك درهمين تعلمت

 ورأيته بين الورى مخـتـاال  ـوا لـهوتقدم األخوان فاستمع



 لوجدته في الناس أسوأ حـاال  لوال دراهمه التي يزهو بهـا

  قالوا صدقت وما نطقت محاال  إن الغني إذا تكلم بالـخـطـأ

 قالوا كذبت وأبطلوا ما قـاال  أما الفقير إذا تكلـم صـادقـا

 وجمـاالتكسوا الرجال مهابة   إن الدراهم في المواطن كلهـا

 قتـاال وهي السالح لمن أراد  فهي اللسان لمن أراد فصاحة

فلما سمع الشريف مني هذا الكالم وفهم الشعر والنظام أطرق برأسـه إلـى األرض سـاعة ثـم رفـع رأسـه وقـال 
لـــي: إن كـــان والبـــد فـــإني أريـــد منـــك ثالثـــة آالف دينـــار أخـــرى، فقلـــت: ســـمعًا وطاعـــة، ثـــم أرســـلت بعـــض 

منزلــي فجــاءني بالمــال الــذي طلبــه فلمــا رأى ذلــك وصــل إليــه قــام مــن الــدكان وقــال لغلمانــه: المماليــك إلــى 
  أقفلوها.

ثم دعـا أصـحابه مـن السـوق إلـى داره وكتـب كتـابي علـى ابنتـه وقـال لـي: بعـد عشـرة أيـام أدخلـك عليهـا، ثـم 
  علت.مضيت إلى منزلي وأنا فرحان فخلوت مع القرد وأخبرته بما جرى لي، فقال: نعم ما ف

فلمــا قــرب ميعــاد الشــريف قــال القــرد: إن لــي عنــدك حاجــة إن قضــيتها لــي فلــك عنــد مــا شــئت، قلــت: ومــا 
قــال لــي: إن فــي صــدر القاعــة التــي تــدخل فيهــا علــى بنــت الشــريف خزانــة وعلــى بابهــا حلقــة مــن  ؟حاجتــك

بـــع رايـــات مـــن نحـــاس والمفـــاتيح تحـــت الحلقـــة فخـــذها وافـــتح البـــاب تجـــد صـــندوقًا مـــن حديـــد علـــى أركانـــه أر 
الطلسم وفي وسط ذلك طشت مآلن من المال وفي جانبه إحـدى عشـر حيـة وفـي وسـط الطشـت ديـك أفـرق 
أبيض مربوط هناك سـكين بجنـب الصـندوق فخـذ السـكين واذبـح بهـا الـديك واقطـع الرايـات واقلـب الصـندوق 

  وبعد ذلك أخرج للعروسة وأزل بكارتها فهذه حاجتي عندك.
مضيت إلى دار الشريف فدخلت القاعة ونظرت إلى الخزانة التـي وصـفها لـي القـرد  فقلت: سمعًا وطاعة ثم

فلمــا خلــوت بالعروســـة تعجبــت مــن حســـنها وجمالهــا وقـــدها واعتــدالها ألنهــا ال تســـتطيع األلســن أن تصـــف 
حســنها وجمالهــا ففرحــت بهــا فرحــًا شــديدًا، فلمــا كــان نصــف الليــل ونامــت العروســة قمــت وأخــذت المفــاتيح 

الخزانة وأخذت السكين وذبحت الديك وقطعت الرايات. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم وفتحت 
  المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد الثالثمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه قــال لمــا ذبحــت الــديك وقطعــت الرايــات وقلبــت الصــندوق فاســتيقظت 
والــديك قــد ذبــح فقالــت: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم قــد أخــذني الصــبية فــرأت الخزانــة قــد فتحــت 

المــارد فمـــا اســتتمت كالمهـــا إال وقــد أحـــاط المــارد بالـــدار وخطــف العروســـة فعنــد ذلـــك وقعــت الضـــجة وٕاذا 
بالشريف قد أقبل وهو يلطم على وجهه وقـال: يـا أبـا محمـد مـا هـذا الفعـل الـذي فعلتـه معنـا هـل هـذا جزاؤنـا 



وأنــا قــد عملــت هــذا الطلســم فــي هــذه الخزنــة خوفــًا علــى ابنتــي مــن هــذا الملعــون فإنــه كــان يقصــد أخــذ  منــك
  الصبية منذ ست سنين وال يقدر على ذلك ولكن ما بقي لك عندنا مقام فامض إلى حال سبيلك.

هــو  فخرجــت مــن دار الشــريف وجئــت إلــى داري وفتشــت علــى القــرد فلــم أجــده ولــم أر لــه أثــرًا، فعلمــت أنــه 
المــارد الــذي أخــذ زوجتــي وتحيــل علــي حتــى فعلــت ذلــك بالطلســم والــديك اللــذين كانــا يمنعانــه مــن أخــذها 
فندمت وقطعت أثوابي ولطمت علـى وجهـي ولـم تسـعني األرض فخرجـت مـن سـاعتي وقصـدت البريـة، ولـم 

بل علي حيتان واحدة أزل سائرًا إلى أن أمسى علي المساء ولم أعلم أين أروح فبينما أنا مشغول الفكر إذ أق
ســمراء والخــرى بيضــاء وهمــا يقتــتالن فأخــذت حجــرًا مــن األرض وضــربت بــه الحيــة الســمراء فقتلتهــا فإنهــا 
كانــت باغيــة علــى البيضــاء فغابــت ســاعة وعــادت ومعهــا عشــر حيــات بــيض فجــاؤوا إلــى الحيــة التــي ماتــت 

ضــطجعت فــي مكــاني مــن التعــب. وقطعوهــا قطعــًا حتــى لــم يبــق إال رأســها، ثــم مضــوا إلــى حــال ســبيلهم وا
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة واألربعين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا محمد الكسالن قال: ثـم اضـطجعت مـن التعـب، فبينمـا أنـا مضـطجع 

  و يقول هذين البيتين: متفكر في أمري وٕاذا بهاتف أسمع صوته ولم أر شخصه وه
 وال تبتن إال خالي الـبـال  دع المقادير تجري في أعنتها

 يغير اهللا من حال إلى حال  ما بين طرفة عين وانتباهتها

فلما سمعت ذلك لحقني يا أمير المؤمنين أمر شديد وفكر ما عليه من مزيد وٕاذا بصـوت مـن خلفـي أسـمعه 
  ينشد هذين البيتين: 

 أبشر به قد جاءك األمان  ه الـقـرآنيا مسلمًا أمام

 فنحن قوم ديننـا اإليمـان  وال تخف ما سول الشيطان

فقلت له: بحق معبودك أن تعرفني من أنت فانقلـب ذلـك الهـاتف فـي صـورة إنسـان وقـال لـي: ال تخـف فـإن 
ضـائها فقلـت جميلك قد وصل إلينا ونحن قوم من جن المؤمنين فإن كان لك حاجة أخبرنا بها حتى نفـوز بق

له: إن لي حاجة عظيمة ألني أصبت بمصيبة جسيمة ومن الذي حصل له مثل مصـيبتي فقـال: لعلـك أبـو 
  محمد الكسالن، فقلت: نعم.

فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد أنـــا أخـــو الحيـــة البيضـــاء التـــي قتلـــت أنـــت عـــدوها ونحـــن أربـــع أخـــوة مـــن أم وأب وكلنـــا 
رد وفعـل معـك المكيـدة مـارد مـن مـردة الجـن ولـوال أنـه شاكرون لفضلك واعلـم أن الـذي كـان علـى صـورة القـ

تحيل بهذه الحيلة ما كان يقدر على أخذها أبدًا ألن له مدة طويلة وهو يريد أخذها فيمنعه من ذلك الطلسـم 
ولو بقي ذلك الطلسم ما كان يمكنه الوصول إليها ولكن ال تجزع من هذا األمـر فـنحن نوصـلك إليهـا ونقتـل 



ال يضــيع عنــدنا، ثــم إنــه صــاح صــيحة عظيمــة. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن  المــارد فــإن جميلــك
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العفريت قال: فإن جميلك ال يضيع عندنا، ثم إنه صـاح صـيحة عظيمـة 
يـه فسـألهم عـن القـرد فقـال واحـد مـنهم: أنـا أعـرف مسـتقره، قـال: أيـن بصوت هائل وٕاذا بجماعة قد أقبلـوا عل

قال: في مدينة النحاس التي ال تطلع عليها الشـمس، فقـال: يـا أبـا محمـد خـذ عبـد مـن عبيـدنا وهـو  ؟مستقره
يخملك على ظهره ويعلمك كيف تأخذ الصبية واعلم أن ذلك العبد مارد من المردة فإذا حملك ال تـذكر اسـم 

  و حاملك فإنه يهرب منك فتقع وتهلك، فقلت: سمعًا وطاعة.اهللا وه
فأخذت عبدًا من عبيدهم فانحنى وقال:: اركب فركبـت ثـم طـار بـي فـي الجـو حتـى غـاب عـن الـدنيا ورأيـت 
النجوم كالجبال الرواسي وسـمعت تسـبيح المالئكـة فـي السـماء، كـل ذلـك والمـارد يحـدثني ويفرجنـي وينهينـي 

  عن ذكر اهللا.
نا كذلك وٕاذا بشخص عليه لباس أخضـر ولـه ذوائـب ووجهـه منيـر وفـي يـده حربـة يطيـر منـه الشـرر فبينما أ

قد أقبل علـي وقـال لـي: يـا أبـا محمـد قـل ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول اهللا وٕاال ضـربتك بهـذه الحربـة، وكانـت 
إن ذلـك الشـخص  مهجتي قد تقطعت من سـكوتي عـن ذكـر اهللا، فقلـت: ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول اهللا، ثـم

ضرب المارد بالحربـة فـذاب وصـار رمـادًا فسـقطت مـن فـوق ظهـره وصـرت أهـوي إلـى األرض حتـى وقعـت 
فـي بحـر عجـاج مـتالطم بـاألمواج وٕاذا بسـفينة فيهـا خمسـة أشـخًا بحريـة، فلمـا رأونـي أتـوا إلـي وحملـوني فــي 

م، فســاروا إلــى آخــر النهــار ثــم الســفينة وصــاروا يكلمــوني بكــالم ال أعرفــه فأشــرت لهــم أنــي ال أعــرف كالمكــ
  رموا شبكة واصطادوا حوتًا وشووه وأطعموني.

ولم يزالـوا سـائرين حتـى وصـلوا بـي إلـى مـدينتهم فـدخلوا بـي إلـى ملكهـم وأوقعـوني بـين يديـه فقبلـت األرض  
فخلـع علــي خلعــة، وكــان ذلـك الملــك يعــرف اللغــة العربيــة فقـال: قــد جعلتــك مــن أعـواني فقلــت: مــا اســم هــذه 

قال: اسمها هناد وهي من بالد الهند، ثم إن الملك سلمني إلى وزيـر المدينـة وأمـره أن يفرجنـي فـي  ؟مدينةال
المدينة وكان أهل تلك المدينة في الزمن األول كفار فمسخهم اهللا تعـالى حجـارة، فتفرجـت فيهـا فلـم أر أكثـر 

  لى شاطئه.من أشجارها وأثمارها فأقمت فيها مدة شهر ثم أتيت إلى نهر وجلست ع
فقلـت لـه: نعـم. قـال: ال تخـف فـإن  ؟فبينما أنا جالس وٕاذا بفارس قد أتى وقال: هل أنت أبو محمد الكسـالن

ــا أخــو الحيــة وأنــت قريــب مــن مكــان الصــبية التــي تريــد  ؟جميلــك وصــل إلينــا، فقلــت لــه: مــن أنــت قــال: أن
لعبــد الــذي هلــك مــن تحتــك بعــض الوصــول إليهــا، ثــم خلــع أثوابــه وألبســني إياهــا وقــال لــي: ال تخــف فــإن ا

عبيدنا نائم، ثـم إن ذلـك الفـارس أردفنـي خلفـه وسـار بـي إلـى البريـة وقـال: انـزل مـن خلفـي وسـر بـين هـذين 
الجبلين حتى ترى مدينة النحاس فقف بعيدًا عنها وال تدخلها حتى أعود إليك وأقول لك كيـف تصـنع، فقلـت 

لت إلــى المدينــة فرأيــت ســورها فأخــذت أدور حولهــا لــه: ســمعًا وطاعــة. ونزلــت مــن خلفــه ومشــيت حتــى وصــ



وٕاذا بأخ الحية قد أقبل علي وأعطاني سيفًا مطلسمًا حتـى ال يرانـي أحـد، ثـم إنـه مضـى فـي حـال سـبيله فلـم 
  يغب عني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد الثالثمائة 
لملــك الســعيد أن أبــا محمــد الكســالن قــال: لــم يغــب عنــي إال قلــيًال فــإذا بصــياح قــد عــال قالــت: بلغنــي أيهــا ا

ورأيــت خلقــًا كثيــرًا وأعيــنهم فــي صــدورهم، فلمــا رأونــي قــالوا: مــن أنــت ومــا الــذي فــي هــذا المكــان فــأخبرتهم 
ن أخـوة الحيـة ثـم بالواقعة فقالوا: الصبية التي ذكرتها مع المارد في هذه المدينـة ومـا نـدري مـا فعـل بهـا ونحـ

قالوا: امض إلى تلك العين من أين يدخل الماء وادخـل معـه فإنـه يوصـلك إلـى المدينـة ففعلـت ذلـك ودخلـت 
مع الماء في سـرداب تحـت األرض ثـم طلعـت معـه فرأيـت نفسـي فـي وسـط المدينـة ووجـدت الصـبية جالسـة 

مـن الـذهب وأثمارهـا مـن نفـيس  على سرير من ذهـب وعليهـا سـتارة ديبـاج وحـول السـتارة بسـتان فيـه أشـجار
  الجواهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان.

فأخبرتهـا  ؟فلما رأتني الصبية عرفتنـي وابتـدأتني بالسـالم وقالـت لـي: يـا سـيدي مـن أوصـلك إلـى هـذا المكـان
نـي بما جرى فقالت لي: اعلم أن هـذا الملعـون مـن كثـرة محبتـه لـي أعلمنـي بالـذي يضـره والـذي ينفعـه وأعلم

أن في هـذه المدينـة طلسـمان إن شـاء هـالك جميـع مـن فـي المدينـة أهلكهـم بـه، ومهمـا أمـر العفاريـت فـإنهم 
فقالــت: فــي المكــان الفالنــي. فقلــت: وأي  ؟يمتثلــون أمــره وذلــك الطلســم فــي عمــود، فقلــت لهــا: وأيــن العمــود

ن يـديك وخـذ مجمـرة نــار شـيء يكـون ذلـك الطلسـم قالـت: هـو صـورة عقـاب وعليــه كتابـة ال أعرفهـا فخـذه بـي
وارِم فيه شيئًا من المسك فيطلع دخان يجذب العفاريت فإذا فعلت ذلـك فـإنهم يحضـرون بـين يـديك كلهـم وال 

  يغيب منهم احد ويمتثلون أمرك ومهما أمرتهم فإنهم يفعلونه فقم وافعل ذلك على بركة اهللا تعالى.
وفعلــت جميــع مــا أمرتنــي بــه فجــاءت العفاريــت فقلــت لهــا: ســمعًا وطاعــة ثــم قمــت وذهبــت إلــى ذلــك العمــود 

وحضــرت بــين يــدي وقــالوا: لبيــك يــا ســيدي فمهمــا أمرتنــا بــه فعلنــاه فقلــت لهــم: قيــدوا المــارد الــذي جــاء بهــذه 
الصبية من مكانها فقالوا: سمعًا وطاعة ثم ذهبوا إلى ذلك المارد وقيـدوه وشـدوا وثاقـه ورجعـوا إلـي وقـالوا قـد 

مرتهم بــالرجوع ثــم رجعــت إلــى الصــبية وأخبرتهــا بمــا حصــل وقلــت: يــا زوجيــت هــل فعلنــا مــا أمرتنــا بــه فــأ
فقالت: نعم ثم إني طلعت بها من السرداب حتى وصلنا إلى القوم الذي كـانوا دلـوني عليهـا.  ؟تروحين معي

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد الثالثمائة 
: بلغني أيها الملك السعيد أنه قـال: وسـرنا حتـى وصـلنا إلـى القـوم الـذين كـانوا دلـوني عليهـا ثـم قلـت: قالت 

دلوني على طريق توصلني إلـى بـالدي فـدلوني ومشـوا معـي إلـى سـاحل البحـر وأنزلـوني فـي مركـب وطـاب 
ر أبيهـا رأوهـا أهلهـا لنا الريح فسارت بنا تلك المركب حتى وصلنا إلـى مدينـة البصـرة فلمـا دخلـت الصـبية دا

ففرحـوا فرحـًا شـديدًا ثـم إنــي بخـرت العقـاب بالمسـك وٕاذا بالعفاريــت قـد أقبلـوا مـن كــل مكـان وقـالوا: لبيـك فمــا 



تريــد أن تفعــل فــأمرتهم أن ينقلــوا كــل مــا فــي مدينــة النحــاس مــن المــال والمعــادن والجــواهر إلــى داري فــي 
أتوا به ذليًال حقيرًا. فقلت له: يـا ملعـون ألي شـيء غـدرت بـي البصرة ففعلوا ذلك ثم أمرتهم أن يأتوا بالقرد ف

ثــم أمــرتهم أن يــدخلوه فــي قمقــم نحــاس فــأدخلوه فــي قمقــم ضــيق مــن نحــاس وســدوا عليــه بالرصــًا وأقمــت أنــا 
وزوجتي في هناء وسرور وعندي اآلن يا أمير المؤمنين من نفائس الذخائر والجواهر وكثيـر األمـوال مـا ال 

يحصره حد وٕاذا طلبت شـيئًا مـن المـال وغيـره أمـرت الجـن أن يـأتوا لـك بـه فـي الحـال وكـل  يحيط به عد وال
ذلــك هــو مــن فضــل اهللا تعــالى، فتعجــب أميــر المــؤمنين مــن ذلــك غايــة العجــب ثــم أعطــاه مواهــب الخالفــة 

  عوضًا عن هديته وأنعم عليه إنعامًا يليق به.
 

  حكاية علي شار مع زمرد الجارية
ذلك الزمان وسالف العصر واألوان تـاجر مـن التجـار فـي بـالد خراسـان اسـمه مجـد ولـه وحكي أنه كان في 

مــال كثيــر وعبيــد ومماليــك وغلمــان، إال أنــه بلــغ مــن العمــر ســتين ســنة ولــم يــرزق ولــدًا وبعــد ذلــك رزقــه اهللا 
حازصـفات الكمـال تعالى ولدًا فسماه عليًا، فلما نشأ الغالم صار كالبدر ليلة التمام. ولما بلغ مبلـغ الرجـال و 

ضعف والده بمرض الموت فدعا بولده وقال له: يا ولدي إنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك بوصـية 
فقال له: وما هي يا والدي فقال له: اوصيك أنك ال تعاشر أحد من الناس وتجنب مـا يجلـب الضـر واليـأس 

  أحسن قول الشاعر: وجليس السوء فإنه كالحداد إن لم تحرقك ناره يضره دخانه ومن 
  وال صديق إذا خان الزمان وفى  ما في زمانك من ترجو مودتـه

 وكفى ها قد نصحتك فيما قلته  فعش فريدًا وال تركن إلى أحـد

فقال: افعل الخير إذا قدرت ودم على صـنع الجميـل مـن النـاس  ؟فقال: يا أبي سمعت وأطعت ثم ماذا أفعل
  قت ينجح الطلب وما أحسن قول الشاعر: واغتنم بذل المعروف فما في كل و 

 تأتي صنائع اإلحسـان  ليس في كل ساعة وأوان

 حذر من تعذر اإلمكان  فإذا أمسكتك بادر إليهـا

  فقال: سمعت وأطعت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الخمسين بعد الثالثمائة 
قــال: يــا ولــدي احفــظ اهللا  ؟الصــبي قــال ألبيــه: ســمعت وأطعــت ثــم مــاذاقالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن 

يحفظك وصن مالك وال تفرط فيه فإنك إن فرطت فيه تحتاج إلى أقل الناس واعلم أن قيمـة المـرء مـا ملكـت 
  يمينه وما أحسن قول الشاعر: 

  وٕان زاد مالي فكل الناس خالني  إن قل مالي فال خل يصاحبنـي



 عادانـي وكم صديق لفقد المال  ال صاحبنـيفكم عدو ألجل الم

فقال: ثم ماذا قـال: يـا ولـدي شـاور مـن هـو أكبـر منـك سـنًا وال تجعـل فـي األمـر الـذي تريـده وارحـم مـن هـو 
  دونك يرحمك من هو فوقك وال تظلم أحدًا فيسلط اهللا عليك من يظلمك وما أحسن قول الشاعر: 

  على االثنين فالرأي ال يخفى  أقرن برأيك غيرك واستشر

 ويرى قفاه بجمع مرآتـين  فالمرء مرآة تريه وجـهـه

  وقول اآلخر: 
  و كن راحمًا للناس تبلى براحم  تأن وال تعجـل ألمـر تـريده

 بـظـالـم وال ظالم إال سيبلى  فما من يد إال يد اهللا فوقـهـا

  وقول اآلخر: 
  النقم إن الظلوم على حًد من  والتظلمن إذا كنت مقتـدراً 

 تنم يدعو عليك وعين اهللا لم  تنام عيناك والمظلوم منتبـه

  وٕاياك وشرب الخمر فهو رأس كل شر وشربه مذهب العقول ويزري بصاحبه وما أحسن قول الشاعر: 
 روحي بجسمي وأقوالي بإفصاحـي  تاهللا ال خامرتني الخمر ما عـلـقـت

 خترت ندمانًا سوى الصاحييومًا وال ا  وال صبوت إلـى مـشـمـولة أبـداً 

فهذه وصيتي لك فاجعلها بين عينيك واهللا خليفتي عليك ثم غشي عليه فسكت ساعة واستفاق فاستغفر اهللا  
وتوفي إلى رحمة اهللا تعالى فبكى عليه ولده وانتحب ثم أخذ فـي تجهيـزه علـى مـا يجـب ومشـيت فـي جنازتـه 

ه وما ترك من حقه شيئًا إال وفعلـه ثـم صـلوا عليـه وواروه األكابر واألصاغر وصار القراء يقرؤن حول تابوت
 التراب وكتبوا على قبره هذين البيتين: 

 وعلمت الفصاحة في الخطاب  خلقت من التراب فصرت حياً 

 كأنك ما برحت من التـراب  وعدت إلى التراب فصرت ميتاً 

ن واســتمر حزينــًا علــى أبيــه إلــى أن حــزن عليــه ولــده علــي شــار حزنــًا شــديدًا وعمــل عــزاءه علــى عــادة األعيــا
ماتت أمه بعده بمدة يسيرة ففعل بوالدتـه مثـل مـا فعـل بأبيـه ثـم بعـد ذلـك جلـس فـي الـدكان يبيـع ويشـتري وال 
يعاشــر أحــدًا مــن خلــق اهللا تعــالى عمــًال بوصــية أبيــه واســتمر علــى ذلــك مــدة ســنة وبعــد الســنة دخلــت عليــه 

معهــم إلــى الفســاد وأعــرض عــن طريــق الرشــاد وشــرب الــراح  النســاء الزوانــي بالحيــل وصــاحبوه حتــى مــال
باألقداح أو رواح وقال في نفسه إن والدي جمع لـي هـذا المـال وأنـا إن لـم أتصـرف فيـه فلمـن أخليـه واهللا ال 

  أفعل إال كما قال الشاعر: 
 تحوي إليك تجمع  إن كنت دهره كله

 وحويته تتمـتـع  فمتى بما حصلته



ل في المال إنـاء الليـل وأطـراف النهـار حتـى ذهـب مالـه كلـه وافتقـر حالـه وتكـدر بالـه وما زال علي شار يبذ
وبــاع الــدكان واألمــاكن وغيرهــا ثــم بعــد ذلــك بــاع ثيــاب بدنــه ولــم يتــرك لنفســه غيــر بدلــة واحــدة فلمــا ذهبــت 

أنــا  الســكرة وجــاءت الفكــرة وقــع فــي الحســرة وقعــد يومــًا مــن الصــبح إلــى العصــر بغيــر إفطــار فقــال فــي نفســه
أدور علـى الـذين كنـت أنفـق مـالي علـيهم لعـل أحـدًا مــنهم يطعمنـي فـي هـذا اليـوم فـدار علـيهم جميعـًا وكلمــا 
طرق باب واحد منهم ينكر نفسه ويتوارى منه حتى أحرقه الجوع ثم ذهب إلى سوق التجـار. وأدرك شـهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  لثالثمئة وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن علــي شــار أحرقــه الجــوع فــذهب إلــى ســوق التجــار فوجــد حلقــة إزدحــام 
والناس مجتمعون فيها فقـال فـي نفسـه يـا تـرى مـا سـبب اجتمـاع هـؤالء النـاس واهللا ال أنتقـل مـن هـذا المكـان 

د موردة الخد قاعدة النهد قـد فاقـت أهـل حتى أتفرج على هذه الحلقة ثم تقدم فوجد جارية خماسية معتدلة الق
  زمانها في الحسن والجمال والبهاء والكمال كما قال بعض واصفيها: 

  في قالب الحسن ال طول وال قصر  كما اشتهت خلقت حتى إذا كملـت

 والصد أبعد لها والتيه والـخـفـر  و الحسن أصبح مشغوفًا بصورتهـا

 والمسك نكهتها ما مثلهـا بـشـر  فالبدر طلعتها والغصن قامـتـهـا

 قـمـر في كل جارحة من حسنها  كأنها أفرغت مـن مـاء لـؤلـؤة

وكانت تلك الجارية اسمها زمرد فلما نظرهـا علـي شـار تعجـب مـن حسـنها وجمالهـا وقـال واهللا ال أبـرح حتـى 
جـار فظنـوا أنـه يشـتري انظر القدر الـذي يبلغـه ثمـن هـذه الجاريـة وأعـرف الـذي يشـتريها، ثـم وقـف بجملـة الت

لما يعلمون من غنـاه بالمـال الـذي ورثـه مـن والـده ثـم إن الـدالل وقـف علـى رأس الجاريـة وقـال: يـا تجـار يـا 
أرباب األموال من يفتح باب السعر في هذه الجارية سيدة األقمار الدرة السـنية زمـرد السـنورية بغيـة الطالـب 

  ه لوم وال عتاب فقال بعض التجار علي بخمسمائة دينار.ونزهة الراغب فافتحوا الباب فليس على من فتح
وقال آخر: وعشرة فقال شيخ يسمى رشيد الدين وكان أزرق العين قبـيح المنظـر: ومائـة وقـال آخـر: وعشـرة 
قال الشيخ: بألف دينار، فحبس التجار ألسنتهم وسكتوا فشاور الدالل سيدها فقال: أنا حـالف أنـي ال أبيعهـا 

فشـاورها فجـاء الـدالل إليهـا وقـال: يـا سـيدة األقمـار إن هـذا التـاجر يريـد أن يشـتريك فنظـرت إال لمن تختـاره 
  إليه فوجدته كما ذكرنا فقالت للدالل: أال أباع لشيخ أوقعته الهموم في أسوأ حال وهللا در من قال: 

 شيبي وقد كنت ذا مـال وذا نـعـم  سألتها قبـلة يومـًا وقـد نـظـرت

 ال والذي خلق اإلنسـان مـن عـدم  وهـي قـائلة فأعرضت عن مرامي

 فمـي أفي الحياة يكون القطن حشو ما كان لي في بياض الشيب من أرب



فلما سمع الدالل قولها قال لها: واهللا أنك معذورة وقيمتك عشرة آالف دينار ثم أعلم سيدها أنها ما رضيت  
وقال: علي بما أعطـى فيهـا الشـيخ الـذي لـم تـرض بـه  بذلك الشيخ فقال: شاورها في غيره فتقدم إنسان آخر

فنظــرت إلــى ذلــك الرجــل فوجدتــه مصــبوغ اللحيــة فقالــت مــا هــذا العيــب والريــب وســواد وجــه الشــيب وأنشــدت 
 هذين البيتين: 

 سترته عنك يا سمعي ويا بصري  قالت أراك خضبت الشيب قلت لها

 الشعـرب تكاثر الغش حتى صار  فقهقهت ثم قالت إن ذا عـجـب

فلما سمع الدالل شعرها قال لها: واهللا إنك صدقت فقال التـاجر: مـا الـذي قالـت فأعـاد عليـه األبيـات فعـرف 
أن الحــق علــى نفســه وامتنــع مــن شــرائها فتقــدم تــاجر آخــر وقــال: شــاورها علــى الــثمن الــذي ســمعته فشــاورها 

دتي انظـري مـن يعجبـك مـن الحاضـرين فنظرت إليه فوجدته أعور فقالت: هذا أعور فقال لها الدالل: يا سـي
وقــولي عليــه حتــى أبيعــك لــه، فنظــرت إلــى حلقــة التجــار وتفرســتهم واحــدًا بعــد واحــد فوقــع نظرهــا علــى علــي 

  شار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد الثالثمائة 
لما وقع نظرها على علي شار، نظرته نظـرة أعقبتهـا ألـف حسـرة  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية

وتعلــق قلبهــا بــه ألنهــا كــان بــديع الجمــال وألطــف مــن نســيم الشــمال، فقالــت: يــا دالل أنــا ال أبــاع إال لســيدي 
  صاحب هذا الوجه المليح والقد الرجيح الذي قال فيه بعض واصفيه: 

 والموا من افتـتـن  أبرزوا وجهك الجميل

  ستروا وجهك الحسن  رادوا صيانـتـيلو أ

فال يمكنني إال هو ألن خده أسيل ورضابه سلسبيل وريقـه يشـفي العليـل ومحاسـنه تحيـر النـاظم والنـاثر كمـا 
  قال فيه الشاعر: 

 مسك وذاك الثغر كافور  فريق خمر وأنـفـاسـه

 مخافة أن تفتن الحـور  أخرجه رضوان من داره

 والبدر مهما تاه معذور  يلومه الناس على تيهـه

  صاحب الشعر األجعد والخد المورد واللحظ الساحر الذي قال فيه الشاعر: 
 فالقلب في قلـق مـنـتـظـره  وشادن بوصال منـه واعـدنـي

  فكيف توفي ضمانًا وهي منكسره  أجفانه ضمنت لي صدق موعـده

عجـب مـن فصـاحتها وٕاشـراق بهجتهـا فقـال فلما سمع الدالل ما أنشدته من األشعار في محاسـن علـي شـار ت
له صاحبها: ال تعجب من بهجتها التي تفضح شمس النهار وال من حفظها لرقـائق األشـعار فإنهـا مـع ذلـك 



تقرأ القرآن العظيم بالسبع قراآت وتروي الحديث بصحيح الروايات وكتب بالسبعة أقالم وتعرف العلوم مـا ال 
ن الـذهب والفضــة فإنهـا تعمـل السـتور الحريـر وتبيعهـا فتكسـب فـي كــل يعرفـه العـالم العـالم ويـداها أحسـن مـ

واحـــدة خمســـين دينـــارًا أو تشـــتغل الســـتر فـــي ثمانيـــة أيـــام فقـــال الـــدالل: يـــا ســـعادة مـــن تكـــون هـــذه فـــي داره 
  ويجمعها من ذخائر أسراره.

سـيدي اشـتر هـذه ثم قال له سـيدها: بعهـا لكـل مـن أرادتـه فرجـع الـدالل إلـى علـي شـار وقبـل يديـه وقـال: يـا 
الجارية فإنها اختارتك وذكر لـه صـفاتها ومـا تعرفـه وقـال لـه: هنيئـًا لـك إذا اشـتريتها فإنـه قـد أعطـاك مـن ال 
يبخل بالعطاء فأطرق علي شار برأسه ساعة إلى األرض وهـو يضـحك علـى نفسـه ويقـول فـي سـره: أنـا لـي 

  ندي مال أشتريها.هذا الوقت من غير إفطار ولكن أختشي من التجار أن أقول ما ع
فنظـرت الجاريـة إلـى إطراقــه وقالـت للـدالل خــذ بيـدي وامـض بـي إليــه حتـى أعـرض نفســي عليـه وأرغبـه فــي 
أخذي فـإني ال أبـاع إال لـه فأخـذها الـدالل، وأوقفهـا قـدام علـي شـار وقـال لـه: مـا رأيـك يـا سـيدي فلـم يـرد لـه 

يني، فاشـترني بمـا شـئت وأكـون سـبب سـعادتك جوابـًا، فقالـت الجاريـة: يـا سـيدي وحبيـب قلبـي مالـك ال تشـتر 
فرفع رأسه إليهـا وقـال: هـل الشـراء بالغصـب فأنـت غاليـة بـألف دينـار فقالـت لـه: ياسـيدي اشـترني بتسـعمائة 
قال: ال، قالت: بثمانمائة قـال: ال فمـا زالـت تـنقص مـن الـثمن إلـى أن قالـت لـه: بمائـة دينـار قـال: مـا معـي 

قال: ما معـي ال مائـة وال غيرهـا واهللا مـا أملـك ال أبـيض  ؟م تنقص مائتكمائة كاملة فضحكت وقالت له: ك
  وال أحمر من درهم، وال دينار فانظري لك زبونًا غيري.

فلما علمت أنه ما معه شيء قالت له خذ بيدي على أنك تقبلني في عطفة ففعل ذلك فأخرجـت مـن جيبهـا  
وابـق المائـة معـك تنفعنـا ففعـل مـا أمرتـه بـه واشـتراها كيسًا فيه ألف دينار وقالت زن منه تسعمائة في ثمنـي 

بتسعمائة ودفع ثمنها من ذلك الكيس ومضى بها إلى الدار فلما وصلت إلى الدار وجدتها قاعًا صفصفًا ال 
فرش بها وال أواني فأعطته ألف دينـار وقالـت لـه: امـض إلـى السـوق واشـتر لنـا بثلثمائـة دينـار فرشـًا وأوانـي 

  قالت له: اشتر لنا مأكًال ومشروبًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.للبيت ففعل، ثم 
 

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد الثالثمئة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت له: اشتر لنا مـأكوًال ومشـروبًا بثالثـة دنـانير ففعـل ثـم قالـت 

واشــتر قصــبًا أصــفر وأبــيض وحريــرًا ملونــًا ســبعة ألــوان ففعــل، ثــم إنهــا  لــه: اشــتر لنــا خرقــة حريــر قــدر ســتر
فرشت البيـت وأوقـدت الشـمع وجلسـت تأكـل وتشـرب هـي وٕايـاه وبعـد ذلـك قـاموا إلـى الفـراش وقضـوا الغـرض 

  من بعضهما ثم باتا متعانقين خلف الستائر وكان كما قال الشاعر: 
 الهوى بمساعدليس الحسود على   زر منتحب ودع كالم الحـاسـد

 ولثمت من شفتيك أحلـى بـارد  إني نظرتك في المنام مضاجعـي

 و لسوف أبلغه برغم الحـاسـد  حق صحيح كـل مـا عـينـتـه



 من عاشقين على فـراش واحـد  لم تنظر العينان أحسن منـظـراً 

 متوسدين بمعصـم وبـسـاعـد  متعانقين عليهما حللي بالـرضـا

 فالناس تضرب في حـديد بـارد  ب على الـهـوىوٕاذا تألفت القلو 

 الواحـد فهو المراد وعش بذاك  يا من يلوم على الهوى أهل الهوى

واستمرا متعانقين إلى الصباح وقد سكنت محبة كل واحد منهما فـي قلـب صـاحبه ثـم أخـذت السـتر وطرزتـه 
في دائرها صور الوحوش ولـم بالحرير الملون وزركشته بالقصب وجعلت فيه منطقة بصور طيور وصورت 

تترك وحشًا فـي الـدنيا إال وصـورت صـورته فيـه ومكثـت تشـتغل فيـه ثمانيـة أيـام فلمـا فـرغ صـقلته وطوتـه ثـم 
أعطتــه لســيدها وقالــت لــه: اذهــب بــه إلــى الســوق وبعــه بخمســين دينــارًا للتــاجر واحــذر أن تبيعــه ألحــد عــابر 

لنـا أعـداء ال يغفلـون عنـا. فقـال: سـمعًا وطاعـة ثـم ذهـب  طريق، فإن ذلك يكون سببًا للفراق بيني وبينـك أن
إلـى الســوق وباعــه لتــاجر كمــا أمرتــه وبعــد ذلــك اشــترى الخرقــة والحريــر والقصــب علــى العــادة ومــا يحتاجــان 
إليه من الطعام وحضر لها ذلك وأعطاها بقية الدراهم، فصارت كل ثمانية أيام تعطيـه سـترًا يبيعـه بخمسـين 

لك سنة كاملة وبعد سنة راح إلى السوق بالستر على العادة وأعطاه للـدالل فعـرض لـه دينار ومكثت على ذ
نصــراني فــدفع لــه ســتين دينــارًا، فــامتنع فمــا زال يزيــده حتــى عملــه بمائــة دينــار وبرطــل الــدالل بعشــرة دنــانير 

بلـغ وقـال لـه فرجع الدالل على علي شار وأخبره بالثمن وتحيل عليه فـي أن يبيـع السـتر للنصـراني بـذلك الم
سيدي: ال تخف من هذا النصراني وما عليك منه بأس وقمت التجـار عليـه فباعـه للنصـراني وقلبـه مرعـوب 
 ؟ثـم قــبض المـال ومضــى إلـى البيــت فوجـد النصــراني ماشـيًا خلفــه. فقـال لــه: يـا نصــراني مالـك ماشــيًا خلفــي

ل علـــي شـــار إلـــى منزلـــه إال فقـــال لـــه: يـــا ســـيدي إن لـــي حاجـــة فـــي صـــدر الزقـــاق اهللا ال يحوجـــك فمـــا وصـــ
فقـــال: يـــا ســـيدي اســـقني شـــربة مـــاء فـــإني  ؟والنصـــراني الحقـــه فقـــال: يـــا ملعـــون مـــا لـــك تتبعنـــي أينمـــا أســـير

عطشان وأجرك على اهللا تعالى فقال علـي شـار فـي نفسـه: هـذا رجـل ذمـي وقصـدني فـي شـربة مـاء واهللا ال 
  أخيبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  في الليلة الرابعة والخمسين بعد الثالثمائة و 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن علي شار قال في نفسه: هذا رجل ذمي وقصدني في شـربة مـاء واهللا ال 
قـال: نعـم. قالـت:  ؟أخيبه ثم دخل البيت وأخذ كوز ماء فرأته جاريته زمرد فقالت: يا حبيبي هل بعت الستر

أحــس قلبــي بــالفراق. قــال: مــا بعتــه إال لتــاجر قالــت: أخبرنــي بحقيقــة األمــر حتــى لتــاجر أو لعــابر ســبيل قــد 
أتـــدارك شـــأني ومـــا بالـــك أخـــذت كـــوز المـــاء قـــال: ألســـقي الـــدالل. فقالـــت: ال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا العلـــي 

  العظيم، ثم أنشدت هذين البيتين: 
 فال يغرنك العـنـاق  يا طالبًا للفراق مهـالً 

 وآخر الصحبة الفراق  ان غدرمهًال فطبع الزم



كيف تـدخل  ؟ثم خرج بالكوز فوجد النصراني داخًال في دهليز البيت فقال له: هل وصلت إلى هنا يا كلب 
فقال: يا سيدي ال فرق بين الباب والدهليز وما بقيت أنتقل مـن مكـاني هـذا إال للخـروج وأنـت لـك  ؟بال أذني

تنــاول كــوز المــاء وشــرب منــه وبعــد ذلــك ناولــه إلــى علــي شــار  الفضــل واإلحســان والجــود واإلمتنــان ثــم إنــه
فقـال: يـا مـوالي إنـي قـد  ؟فأخذه وانتظره أن يقوم فما قام فقال له: ألي شيء لم تقم وتذهب في حـال سـبيلك

شربت ولكن أريد منك تطعمني مهما كان في البيـت حتـى إذا كـان كسـرة قرقوشـة وبصـلة، فقـال لـه: قـم بـال 
يــت شــيء، فقــال: يــا مــوالي إن لــم يكــن فــي البيــت شــيء فخــذ هــذه المائــة دينــار وائتنــي مماحكــة مــا فــي الب

  بشيء من السوق ولو برغيف واحد ليصير بيني وبينك خبز وملح.
فقـــال علـــي شـــار فـــي ســـره إن هـــذا النصـــراني مجنـــون فأنـــا آخـــذ منـــه المائـــة دينـــار آتـــي لـــه يســـاوي درهمـــين 

أريد شيئًا يطرد الجوع ولـو رغيفـًا واحـدًا وبصـلة فخيـر الـزاد مـا  وأضحك عليه فقال النصراني: يا سيدي إنما
دفع الجوع. فقال علي شار: اصبر هنا حتى أقفل القاعة وآتيك بشيء من السـوق، فقـال: سـمعًا وطاعـة ثـم 
خرج وقفل القاعـة وحـط علـى البـاب كيلـو وأخـذ المفتـاح معـه وذهـب إلـى السـوق واشـترى جبنـًا مقليـًا وعسـًال 

ًا وخبزًا وأتى به إليه فلمـا نظـر النصـراني إلـى ذلـك قـال: يـا مـوالي هـذا شـيء كثيـر يكفـي عشـرة أبيض وموز 
رجال وأنا وحدي فلعلك تأكل معي فقال له: كل وحدك فإني شبعان فقال لـه: يـا مـوالي قالـت الحكمـاء: مـن 

معـه شـيئًا قلـيًال  لم يأكل مع ضيفه فهو ولد زنا. فلما سمع علي شار من النصـراني هـذا الكـالم جلـس وأكـل
  وأراد أن يرفع يده وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن علي شار جلس وأكل معه شيئًا قلـيًال وأراد أن يرفـع يـده فأخـذ النصـراني 

في نصفها بنجًا مكررًا ممزوجًا بأفيون الدرهم منه يرمي الفيل، ثم غمـس  موزة وقشرها وشقها نصفين وجعل
نصف الموزة في العسل وقال: يا مـوالي وحـق دينـك أن تأخـذ هـذه فاسـتحى علـي شـار أن يحنثـه فـي يمينـه 

  فأخذها منه وابتلعها فما استقرت في بطنه، حتى سبقت رأسه رجليه وصار كأنه له سنة وهو راقد.
صــراني ذلــك قــام علــى قدميــه كأنــه ذئــب معــط أو قضــاء مســلط وأخــذ منــه مفتــاح القاعــة وتركــه فلمــا رأى الن

مرميــًا وذهــب يجــري إلــى أخيــه وأخبــره بــالخبر وســبب ذلــك أن أخــا النصــراني هــو الشــيخ الهــرم الــذي أراد أن 
مى نفسـه يشتريها بألف دينار فلم ترض بـه وهجتـه بالشـعر وكـان كـافرًا فـي البـاطن ومسـلمًا فـي الظـاهر وسـ

رشيد الدين ولما هجته ولم ترض به شكا إلى أخيه النصـراني الـذي تحيـل فـي أخـذها مـن سـيدها علـي شـار 
ــًا مــاكرًا  وكــان اســمه برســوم. فقــال لــه: ال تحــزن فأنــا أتحيــل لــك أخــذها بــال درهــم وال دينــار ألنــه كــان كاهن

كرناهـا وأخـذ المفتـاح وذهـب إلـى أخيـه مخادعًا فاجرًا ثم إنه لم يـزل يمكـر ويتحيـل حتـى عمـل الحيلـة التـي ذ
وأخبره بما حصل وركب بغلته وأخذ غلمانه وتوجه مـع أخيـه إلـى بيـت علـي شـار وأخـذ معـه كيسـًا فيـه ألـف 
دينـــار إذا صـــادفه الـــوالي فيعطيـــه إيـــاه ففـــتح القاعـــة وهجمـــت الرجـــال الـــذين معـــه علـــى زمـــرد وأخـــذوها قهـــرًا 

على حاله ولم يأخذوا منه شيئًا وتركوا علي شار راقـدًا فـي الـدهليز وهددوها بالقتل إن تكلمت وتركوا المنزل 



ثم ردوا الباب عليه وتركوا مفتاح القاعـة فـي جانبـه ومضـى بهـا النصـراني إلـى قصـره ووضـعها بـين جواريـه 
  وسراريه وقال لها: يا فاجرة أنا الشيخ الذي ما رضيت به وهجوتيني وقد أخذتك بال درهم وال دينار.

وقد تغرغرت عيناها بالدموع: حسبك اهللا يا شيخ السوء حيث فرقت بيني وبين سيدي فقال لها: يـا  فقالت له
فاجرة يا عشاقة سوف تنظرين ما أفعل بك من العذاب وحق المسيح والعذراء إن لم تطـاوعيني وتـدخلي فـي 

ولعــل اهللا تعــالى  دينــي ألعــذبنك بــأنواع العــذاب فقالــت لــه: لــو قطعــت لحمــي قطعــًا مــا أفــارق ديــن اإلســالم
  يأتيني بالفرج القريب إنه على ما يشاء قدير وقد قالت العقالء: مصيبة في األبدان وال مصيبة في األديان.

فعند ذلك صاح على الخدم والجواري وقال لهم: اطرحوها فطرحوها وما زال يضربها ضربًا عنيفًا وصـارت  
ل: حسبي اهللا وكفى إلى أن انقطع نفسـها وخفـي تستغيث فال تغاث ثم أعرضت عن اإلستغاثة وصارت تقو 

أنينها واشتفى قلبه منها ثم قال للخدم: اسحبوها مـن رجليهـا وارموهـا فـي المطـبخ وال تطعموهـا شـيئًا ثـم بـات 
الملعون تلك الليلة ولما أصبح الصباح طلبها وكرر عليها الضرب وأمر الخدم أن يرموها في مكانها ففعلوا 

ب قالــت: ال إلــه إال اهللا محمــد رســول اهللا حســبي اهللا ونعــم الوكيــل ثــم اســغاثت بســيدنا فلمــا رد عليهــا الضــر 
  محمد صلى اهللا عليه وسلم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد الثالثمائة 
 عليــه وســلم، هــذا مــا كــان مــن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زمــرد اســتغاثت بســيدنا محمــد صــلى اهللا

أمرها وأما ما كـان علـي شـار فإنـه لـم يـزل راقـدًا إلـى ثـاني يـوم ثـم طـار البـنج مـن رأسـه ففـتح عينيـه وصـاح 
قائًال: يا زمرد فلم يجبه أحد فدخل القاعة فوجد الجـو قفـرًا والمـزار بعيـدًا فعلـم أنـه مـا جـرى عليـه هـذا األمـر 

  اشتكى وأفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: إال من النصراني فحن وبكى وأن و 
 ها مهجتي بين المشقة والخطـر  يا وجد ال تبقى عـلـي وال تـذر

 شرع الهوى وغني قوم افتـقـر  يا سادتي رقوا لـعـبـٍد ذل فـي

 وأراد يرمي السهم فانقطع الوتـر  ما حيلة الرامي إذا التقت الـعـدا

 وتراكمت أين المفر من الـقـدر  وٕاذا تكاثرت الهموم على الفـتـى

  ولكن إذا نزل القضاء عمي البصر  ولكم أحاذر من تفرق شـمـلـنـا

وندم حيث ال ينفعـه النـدم وبكـى ومـزق أثوابـه وأخـذ بيديـه حجـرين ودار حـول المدينـة وصـار يـدق بهمـا فـي 
كــى عليــه ويقــول هــذا صــدره ويصــيح قــائًال: يــا زمــرد فــدارت الصــغار حولــه وقــالوا مجنــون فكــل مــن عرفــه ب

فالن ما الذي جرى له ولم يزل على هذه الحالة إلى آخر النهار فلما جـن عليـه الليـل نـام فـي بعـض األزقـة 
إلى الصباح ثم أصبح دائرًا باألحجار حول المدينة إلى آخـر النهـار وبعـد ذلـك رجـع إلـى قاعتـه ليبيـت فيهـا 

ت لـه: يـا ولـدي سـالمتك متـى جننـت فأجابهـا بهـذين فنظرته جارية وكانت امرأة عجوز مـن أهـل الخيـر فقالـ
  البيتين: 



 ما لذ العيش إال للـمـجـانـين  قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهـم

  إن كان يشفي جنوني وال تلوموني  دعوا جنوني وهاتوا من جننت بـه

يم يــا ولــدي أشــتهي فعلمــت الجاريــة العجــوز أنــه عاشــق مفــارق فقالــت: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــ
منك أن تحكي خبر مصيبتك عسى اهللا أن يقدرني على مساعدتك عليها بمشيئتة فحكى لها جميـع مـا وقـع 
له مع برسوم النصراني أخي الكاهن الذي سمى نفسه رشيد الدين فلمـا علمـت ذلـك قالـت لـه: يـا ولـدي إنـك 

  معذور ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: 
 تاهللا ال عذبتهم بعدها سقـر  في الدنيا عذابهم كفى المحبين

 الخبر مع العفاف بهذا يشهد  ألنهم هلكوا عشقًا وقد كتموا

فلما فرغت من شعرها قالت له: يـا ولـدي قـم واشـتر قفصـًا مثـل أقفـاص أهـل الصـاغة واشـتر أسـاور وخـواتم 
القفص وأنا أضعه علـى رأسـي فـي وحلقًا يصلح للنساء وال تبخل بالمال وضع جميع ذلك في القفص وهات 

  صورة داللة وأدور وأفتش عليها في البيوت حتى أقع على خبرها إن شاء اهللا تعالى.
ففرح علي شار بكالمها وقبل يدها ثم ذهـب بسـرعة وأتـى بمـا طلبتـه فلمـا حضـر ذلـك عنـدها قامـت ولبسـت 

القفص ودارت فـي العطـف والبيـوت مرقعة ووضعت على رأسها آزارًا عسليًا وأخذت في يدها عكازًا وحملت 
ولم تـزل دائـرة مـن مكـان إلـى مكـان ومـن حـارة إلـى حـارة ومـن درب إلـى درب إلـى أن دلهـا اهللا تعـالى علـى 
قصـــر الملعـــون رشـــيد الـــدين النصـــراني فســـمعت مـــن داخلـــه أنينـــًا فطرقـــت البـــاب. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
  

  مسين بعد الثالثمائة وفي الليلة السابعة والخ
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز ســمعت مــن داخــل البيــت أنينــًا فنزلــت لهــا جاريــة ففتحــت لهــا  

الباب وسلمت عليها فقالت لها العجوز: معي هذه الحويجات للبيع هل عندكم من يشـتري منهـا شـيئًا فقالـت 
الجـواري حولهـا وأخـذت كـل واحـدة شـيئًا منهـا وصـارت لها الجاريـة: نعـم ثـم أدخلتهـا الـدار وأجلسـتها وجلـس 

العجــوز تالطــف الجــواري وتتســاهل معهــن فــي الــثمن ففــرح بهــا الجــواري بســبب معروفهــا ولــين كالمهــا وهــي 
تتأمــل مــن جهــات المكــان علــى صــاحب األنــين فالحــت منهــا التفاتــة إليهــا فحــابتهم وأحســنت إلــيهم وتأملــت 

فحكــى  ؟وقالــت لهــم: يــا أوالدي مــا بــال هــذه الصــبية فــي هــذا الحــالفوجــدت زمــرد مطروحــة فعرفتهــا فبكــت 
الجواري كل القصة وقلن لها: األمر ليس باختيارنا ولكن سيدنا أمـر بهـذا وهـو مسـافر اآلن، فقالـت لهـم: يـا 
أوالدي لي عندكم حاجة وهي أنكم تحلون هذه المسكينة من الرباط إلى أن تعلموا بمجـيء سـيدكم فتربطوهـا 

ت وتكسبوا األجـر مـن رب العـالمين فقلـن لهـا: سـمعًا وطاعـة ثـم إنهـم حلوهـا وأطعموهـا وسـقوها، ثـم كما كان
قالــت العجــوز: يــا ليــت رجلــي انكســرت وال دخلــت لكــم. وبعــد ذلــك ذهبــت إلــى زمــرد وقالــت لهــا: يــا ابنتــي 

ة غــد تكــون ســالمتك ســيفرج اهللا عنــك ثــم ذكــرت لهــا إنهــا مــن عنــد ســيدها علــي شــار وواعــدتها أنهــا فــي ليلــ



حاضـــرة وتلقـــي ســـمعها للحـــس وقالـــت لهـــا: إن ســـيدك يـــاتي إليـــك تحـــت مصـــطبة القصـــر ويصـــفر لـــك فـــإذا 
ســمعت ذلــك فــانزلي لــه مــن الطاقــة بحبــل وهــو يأخــذك ويمضــي فشــكرتها علــى ذلــك. ثــم خرجــت العجــوز 

فالنيـة فـإن بيـت وذهبت إلى علي شار وأعلمته وقالت له: توجه في الليلـة القابلـة نصـف الليـل إلـى الحـارة ال
الملعون هناك وعالمته كـذا وكـذا فقـف تحـت قصـره وصـفر فإنهـا تتـدلى إليـك فخـذها وامـِض بهـا إلـى حيـث 
شــئت، فشــكرها علــى ذلــك، ثــم إنــه صــبرٕالى أن جــن الليــل وجــاء وقــت الميعــاد فــذهب إلــى تلــك الحــارة التــي 

م فنـام وجـل مـن ال ينـام، واكـن وصفتها له جارته ورأى القصر فعرفه وجلس على مصـطبة تحتـه وغلبـه النـو 
  له مدة لم ينم من الوجد الذي به، فبينما هو نائم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه بينمــا هــو نــائم وٕاذا بلــص مــن اللصــوص خــرج تلــك الليلــة فــي أطــراف 
المدينة ليسرق شيئًا فرمته المقادير تحت قصر ذلك النصراني فدار حولـه فلـم يجـد سـبيًال إلـى الصـعود إليـه 
فرأى علـي شـار نائمـًا فأخـذ عمامتـه وبعـد أن أخـذها لـم يشـعر إال وزمـرد طلعـت فـي ذلـك الوقـت فرأتـه واقفـًا 

حبتها خـرج مـآلن ذهبـًا، فلمـا في الظالم فحسبته سيدها فصفرت له فصـفر لهـا الحرامـي فتـدلت بالحبـل وصـ
  رآه اللص قال في نفسه: ما هذا إال أمر عجيب له سبب غريب.

ثــم حمــل الخــرج وحملهــا علــى أكتافــه وذهــب بهمــا مثــل البــرق الخــاطف فقالــت لــه: العجــوز أخبرتنــي أنــك 
شـة ضعيف بسببي وها أنت أقوى من الفرس فلم يرد عليها جوابًا فحسبت على وجهه فوجدت لحيته مثـل مق

الحمــام وكأنــه خنزيــرًا ابتلــع ريشــًا فطلــع زغبــه مــن حلقــه ففزعــت منــه وقالــت لــه: أي شــيء أنــت فقــال لهــا: يــا 
عــاقرة أنــا جــوان الكــردي مــن جماعــة أحمــد الــدنف ونحــن أربعــون شــاطرًا وكلهــم فــي هــذه الليلــة يفســقون فــي 

  رحمك من العشاء إلى الصباح.
القضـاء غلـب عليهـا وأنـه ال حيلـة إال التفـويض إلـى اهللا  فلما سنعت كالمه بكت ولطمت وجهها وعلمت أن

تعــالى، فصــبرت وســلمت الحكــم إلــى اهللا تعــالى وقالــت: ال إلــه إال اهللا كلمــا خلصــنا مــن هــم وقعنــا فــي هــم 
أكبــر، وكــان الســبب فــي مجــيء جــوان إلــى هــذا المحــل أنــه قــال ألحمــد الــدنف: يــا شــاطر أنــا دخلــت هــذه 

ا غـارًا خـارج البلـد يسـع أربعـين نفسـًا وأنـا أريـد أن أسـبقكم إليـه وأخلـي أمـي مـن المدينة قبل اآلن وأعرف فيه
ذلك الغار ثم أعود إلى المدينة وأسرق منها شيئًا على بختكم وأحفظه علـى اسـمكم إلـى أن تحضـروا فتكـون 

  ضيافتكم في هذا النهار من عندي.
ك المحـل ووضـع أمـه فـي ذلـك الغـار، ولمـا فقال له أحمد الدنف: افعل ما تريـد فخـرج قـبلهم وسـبقهم إلـى ذلـ

خــرج مــن الغــار رأى جنــديًا راقــدًا وعنــده فــرس مربــوط فذبحــه وأخــذ فرســه وســالحه وثيابــه وأخفاهــا فــي الغــار 
عند أمه وربط الحصان هناك ثم رجع إلـى المدينـة ومشـى حتـى وصـل إلـى قصـر النصـراني وفعـل مـا تقـدم 

بها إلى أن حطها عند أمه وقـال لهـا: احتفظـي عليهـا إلـى حـين ذكره من أخذ زمرد الجارية، ولم يزل يجري 
  أعود إليك في بكرة النهار ثم ذهب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  

 وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد الثالثمائة  

ع إليـك فـي بكـرة قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن أن جـوان الكـردي قـال ألمـه: احتفظـي عليهـا حتـى أرجـ
النهــار ثــم ذهــب فقالــت زمــرد فــي نفســها: ومــا هــذه القفلــة عــن خــالص روحــي بالحيلــة كيــف أصــبر إلــى أن 
يجيء هؤالء األربعون رجًال فيتعاقبون علي حتى يجعلوني كالمركب الغريقـة فـي البحـر ثـم إنهـا التفتـت إلـى 

رج حتى أفليك في الشمس فقالت: أي واهللا يـا العجوز أم جوان وقالت لها: يا خالتي أما تقومين بنا إلى الخا
ابنتــي فــإن لــي مــدة وأنــا بعيــدة عــن الحمــام ألن هــؤالء الخنــازير لــم يزالــوا دائــرين بــي مــن مكــان إلــى مكــان 
فخرجــت معهــا فصــارت تفليهــا وتقتــل القمــل مــن رأســها إلــى أن اســتلذت بــذلك ورقــدت فقامــت زمــرد ولبســت 



وشدت سيفه في وسـطها وتعممـت بعمامتـه حتـى صـارت كأنهـا رجـل ثياب الجندي الذي قتله جوان الكردي 
وركبت الفرس وأخذت الخرج الذهب معها وقالت: يا جميل الستر استرني بجاه محمد صلى اهللا عليـه وسـلم 
ثــم إنهــا قالــت فــي نفســها: إن رحــت إلــى البلــد ربمــا يرانــي أحــدًا مــن أهــل الجنــدي فــال يحصــل لــي خيــر ثــم 

وســارت فــي البــر األقفــر، ولــم تــزل ســائرة بــالخروج والفــرس وتأكــل مــن نبــات  اعرضــت عــن دخــول المدينــة
األرض وتطعم الفرس منه وتشرب وتعقبها من األنهار مدة عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشـر أقبلـت علـى 
مدينــة طيبــة أمينــة بــالخير مكينــة قــد ولــى عنهــا فصــل الربيــع بزهــره وورده فزهــت أزهارهــا وتــدفقت أنهارهــا 

أطيارهــا فلمــا وصــلت إلــى المدينــة وقربــت مــن بابهــا وجــدت العســاكر واألمــراء وأكــابر أهــل المدينــة  وغــردت
كلهــم مجتمعــون ببابهــا وال بــد لــذلك مــن ســبب. ثــم إنهــا قصــدتهم فلمــا قربــت مــنهم تســابق العســاكر وترجلــوا 

أربـــاب المناصـــب وقبلـــوا األرض بـــين يـــديها وقـــالوا: اهللا ينصـــرك يـــا موالنـــا الســـلطان واصـــطفت بـــين يـــديها 
العساكر يرتبون الناس ويقولون لها: اهللا ينصرك، ويجعل قدومك مباركًا على المسلمين يا سـلطان العـالمين 

فقــال  ؟تبتــك اهللا يــا ملــك الزمــان يــا فريــد العصــر واألوان فقالــت لهــم زمــرد: مــا خبــركم يــا أهــل هــذه المدينــة
على هذه المدينـة وحاكمـًا علـى رقـاب جميـع مـن  الحاجب: إنه أعطاك من ال يبخل بالعطاء وجعلك سلطاناً 

فيهــا واعلــم أن عــادة أهــل هــذه المدينــة إذا مــات ملكهــم ولــم يكــن لــه ولــد تخــرج العســاكر إلــى ظــاهر المدينــة 
ويمكثــون ثالثــة أيــام فــأي إنســان جــاء مــن طريقــك التــي جئــت منهــا يجعلونــه ســلطانًا علــيهم والحمــد هللا الــذي 

الترك جميل الوجه فلو طلع علينا أقل منك كان سـلطانًا وكانـت زمـرد صـاحبة رأي ساق لنا إنسانًا من أوالد 
فــي جميــع أفعالهــا فقالــت: ال تحســبوا أننــي مــن أوالد عامــة األتــراك بــل أنــا مــن أوالد األكــابر لكننــي غضــبت 
من أهلي فخرجت من عنـدهم وتـركتهم وانظـروا إلـى هـذا الخـرج الـذهب الـذي جئـت بـه تحتـي ألتصـدق منـه 

ى الفقراء والمساكين طول الطريـق فـدعاو لهـا وفرحـوا بهـا غايـة الفـرح وكـذلك زمـرد فرحـت بهـم، ثـم قالـت عل
  في نفسها بعد أن وصلت إلى هذا األمر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الستين بعد الثالثمائة 
ا: بعـد أن وصـلت إلـى هـذا األمـر لعـل اهللا يجمعنـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن زمرد قالت في نفسه

بسيدي في هذا المكان إنه على ما يشاء قدير، ثـم سـارت العسـكر حتـى دخلـوا المدينـة وترجـل العسـكر بـين 
يديها حتـى أدخلوهـا القصـر فنزلـت وأخـذها األمـراء واألكـابر مـن تحـت إبطيهـا حتـى أجلسـوها علـى الكرسـي 

  وقبلوا األرض بين يديها.
جلســت علــى كرســي الحكــم أمــرت بفــتح الخــزائن ففتحــت وأنفقــت علــى جميــع العســكر فــدعوا لهــا بــدوام  فلمــا

الملك وأطاعها العباد وسائر أهل البالد واستمرت علـى ذلـك مـدة مـن الزمـان وهـي تـأمر وقـد صـار لهـا فـي 
ت المظـالم قلوب الناس هيبة عظيمة من أجل الكرم والعفة وأبطلت المكوس وأطلقت مـن فـي الحبـوس ورفعـ

فأحبهــا جميــع النــاس وكلمــا تــذكرت ســيدها تبكــي وتــدعو اهللا أن يجمــع بينهــا وبينــه واتفــق أنهــا تذكرتــه فــي 
  بعض الليالي وتذكرت أيامها التي مضت لها معه إل فأفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: 



 والدمع قرح مقلتـي ويزيد  شوقي إليك على الزمان جديد

  إن الفراق على المحب شديد  الـجـوى وٕاذا بكيت من ألم

فلمـا فرغـت مـن شـعرها مســحت دموعهـا وطلعـت القصـر ودخلـت الحــريم وأفـردت للجـواري والسـراري منــازل  
ورتبت لهن الرواتب والجرايات وزعمـت أنهـا تريـد أن تجلـس فـي مكـان وحـدها عاكفـة علـى العبـادة وصـارت 

  ن له ديانة عظيمة.تصوم وتصلي حتى قالت األمراء: إن هذا السلطا
ثم إنها لم تدع عندها أحدًا من الخـدم غيـر طواشـين صـغيرين ألجـل الخدمـة وجلسـت فـي تخـت الملـك سـنة 
وهي لم تسمع بسيدها خبرًا ولم تقف له على أثر فقلقت من ذلك، فلمـا اشـتد قلقهـا دعـت بـالوزراء والحجـاب 

ا تحت القصـر ميـدانًا طولـه فرسـخ وعرضـه فرسـخ وامرتهم أن يحضروا لها المهندسين والبنائين وأن يبنوا له
ففعلـــوا مـــا أمـــرتهم بـــه فـــي أســـرع وقـــت فجـــاء الميـــدان علـــى طبـــق مرادهـــا، فلمـــا تـــم ذلـــك الميـــدان نزلـــت فيـــه 
وضربت لها فيه قبة عظيمة وصفت فيه كراسي األمراء وأمرت أن يمدوا سماطًا من سائر األطعمـة الفـاخرة 

به ثم أمرت أرباب الدولة أن يـأكلوا ثـم قالـت لألمـراء: أريـد إذا هـل الشـهر في ذلك الميدان ففعلوا ما أمرتهم 
الجديــد أن تفعلــوا هكــذا وتنــادوا فــي المدينــة ال يفــتح أحــد دكانــه بــل يحضــرون جميعــًا ويــأكلون مــن ســماط 

  الملك، وكل من خالف منهم يشنق على باب داره.
هذه العادة إلى أن هل أول شهر من السنة الثانيـة  فلما هل الشهر الجديد فعلوا ما أمرتهم به واستمروا على

فنزلت إلى الميدان ونادى المنادي يـا معشـر النـاس كافـة كـل مـن فـتح دكانـه أو حاصـله أو منزلـه شـنق فـي 
الحــال علــى بــاب دكانــه بــل يجــب علــيكم أن تحضــروا جميعــًا لتــأكلوا مــن ســماط الملــك، فلمــا فرغــت المنــاداة 

واجًا أفواجـًا، فـأمرتهم بـالجلوس علـى السـماط ليـأكلوا حتـى يشـبعوا مـن سـائر ووضع السماط جاءت الخلق أف
األلوان فجلسوا يأكلون كما أمرتهم على كرسي المملكة تنظر إليهم فصار كل من جلس على السماط يقـول 
فــي نفســه: إن الملــك ال ينظــر إال إلــي، وجلســوا يــأكلون وصــار األمــراء يقولــون للنــاس كلــوا وال تســتحوا فــإن 
الملــك يحــب ذلــك فــأكلوا حتــى شــبعوا وانصــرفوا داعــين للملــك وصــار بعضــهم يقــول لــبعض عمرنــا مــا رأينــا 
سلطانًا يحب الفقراء، مثل هذا السلطان ودعوا له بطول البقاء وذهبت إلى قصـرها. وأدرك شـهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة والستين بعد الثالثمائة 
بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة زمرد ذهبت إلى قصرها وهي فرحانة بما رتبته وقالت فـي نفسـها:  قالت:

إن شــاء اهللا تعــالى بســبب ذلــك أقــع علــى خبــر ســيدي علــي شــار ولمــا هــل الشــهر الثــاني فعلــت ذلــك األمــر 
وا ويــأكلوا علــى جــري العــادة ووضــعوا الســماط ونزلــت زمــرد وجلســت علــى كرســيها وأمــرت النــاس أن يجلســ

فبينما هي جالسة علـى رأس السـماط والنـاس يجلسـون عليـه جماعـة بعـد جماعـة وواحـد بعـد واحـد إذ وقعـت 
عينها على برسوم النصراني، الذي كان اشترى الستر من سيدها فعرفته فصاحت على بعض الجنـد وقالـت 

تي في يده بل ارموهـا مـن يـده فجـاء له: هاتوا هذا الذي قدامه الصحن األرز الحلو وال تدعوه يأكل اللقمة ال



أربعة من العساكر وسحبوه على وجهه بعـد أن رمـوا اللقمـة مـن يـده وأوقفـوه قـدام زمـرد فامتنعـت النـاس عـن 
األكل وقال بعضهم لبعض: واهللا إنه ظالم ألنه لم يأكل من طعام أمثاله فقال واحـد: أنـا قنعـت بهـذا الكشـك 

الـذي منعنـي مـن أن آكـل مـن الصـحن األرز الحلـو شـيئًا ألنـي كنـت  الذي قدامي فقـال الحشـاش: الحمـد هللا
  أنتظر أن يستقر قدامه ويتهنى عليه ثم آكل معه فحصل له ما رأينا.

فقال الناس لبعضهم: اصبروا حتى ننظر ما يجري عليه فلما قدموه بين يـدي الملكـة زمـرد، قالـت لـه: ويلـك 
بالدنـا فـأنكر الملعـون وكـان متعممـًا بعمامـة بيضـاء فقـال: يا أزرق العينين ما اسمك وما سبب قـدومك إلـى 

يا ملك اسمي على صنعتي حباك وجئت إلى المدينة من أجل التجارة فقالت زمرد: ائتوني بتخت زمل وقلـم 
نحــاس فجــاؤوا بمــا طلبتــه فــي الحــال فأخــذت التخــت الرمــل والقلــم وضــربت تخــت رمــل وخطــت بــالقلم صــورة 

رفعت رأسها وتأملت برسوم ساعة زمانيـة وقالـت لـه: يـا كلـب كيـف تكـذب علـى مثل صورة قرد ثم بعد ذلك 
الملــوك، أمــا أنــت نصــراني واســمك برســوم وقــد أتيــت إلــى حاجــة تفــتش عليهــا فأصــدقني الخبــر وٕاال وعــزة 
الربوبيــة ألضــربن عنقــك فــتلجلج النصــراني. فقــال األمــراء والحاضــرون: إن هــذا الملــك يعــرف ضــرب الرمــل 

اه ثــم صــاحت علــى النصــراني وقالــت لــه: أصــدقني الخبــر وٕاال أهلكتــك فقــال النصــراني: ســبحان مــن أعطــ
العفو يا ملك الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فأنا نصراني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكـالم 

  المباح.
  

 وفي الليلة الثانية والستين بعد الثالثمائة  

اني قال: العفـو يـا ملـك الزمـان إنـك صـادق فـي ضـرب الرمـل فأنـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن النصر 
نصراني. فتعجب الحاضرون من األمـراء وغيـرهم مـن إصـابة الملـك فـي ضـرب الرمـل وقـالوا إن هـذا الملـك 
ــًا ويعلــق علــى بــاب  ــدنيا مثلــه، ثــم إن الملكــة أمــرت بــأن يســلخ النصــراني ويحشــى جلــده تبن مــنجم مــا فــي ال

فرة في خارج البلد ويحرق فيها لحمه وعظمه وترمى عليه األوساخ واألقذار، فقـالوا ك الميدان وأن يحفروا ح
  سمعًا وطاعة، وفعلوا ما أمرتهم به.

فلمــا نظــر الخلــق مــا حــل بالنصــراني قــالوا: جــزاؤه مــا حــل بــه فمــا كــان أشــأمها لقمــة عليــه فقــال واحــد مــنهم: 
حشــاش: الحمــد هللا الــذي عافــاني ممــا حــل بهــذا علــى البعيــد الطــالق عمــري مــا بقيــت آكــل أرز حلــو فقــال ال

حيــث حفظنــي مـــن أكــل ذلـــك األرز، ثــم خــرج النـــاس جمــيعهم وقـــد حرمــوا الجلــوس علـــى األرز الحلــو فـــي 
موضع ذلك النصراني ولما كان الشـهر الثالـث مـدوا السـماط علـى جـري العـادة وهـم خـائفون وقعـدت الملكـة 

ة وهــم خــائفون مــن ســطوتها ودخلــت النــاس مــن أهــل زمــرد علــى الكرســي ووقــف العســكر علــى جــري العــاد
  المدينة على العادة وداروا حول السماط إلى موضع الصحن.

فقال واحد منهم لآلخر: يـا حـج خلـف قـال لـه: لبيـك يـا حـج خالـد قـال: تجنـب الصـحن األرز الحلـو واحـذر 
ينمــا هــم يــأكلون والملكــة أن تأكــل منــه وٕان أكلــت منــه تصــبح مشــنوقًا ثــم إنهــم جلســوا حــول الســماط لألكــل فب

زمرد جالسة إذ حانـت منهـا التفاتـة إلـى رجـل يهـرول مـن بـاب المدينـة فتأملتـه فوجدتـه جـوان الكـردي اللـص 



الذي قتل الجندي وسبب مجيئه أنه كـان تـرك أمـه ومضـى إلـى رفقائـه وقـال لهـم: إنـي كسـبت البارحـة طيبـًا 
ج مآلن ذهبًا وصبية قيمتها أكثر مـن الـذهب الـذي وقتلت جنديًا وأخذت فرسه وحصل لي في تلك الليلة خر 

فــي الخــرج ووضــعت جميــع ذلــك فــي الغــار عنــد والــدتي ففرحــوا بــذلك وتوجهــوا إلــى الغــار فــي النهــار ودخــل 
جوان الكردي قدامهم وهم خلفه وأراد أن يأتي لهم بما قال لهم فوجد المكان قفرًا فسأل أمه عن حقيقة األمر 

عــض علــى كفيــه نــدمًا وقــال: واهللا ألدورن علــى هــذه الفــاجرة وآخــذها مــن المكــان فأخبرتــه بجميــع مــا جــرى ف
الذي هي فيه ولو كانت في قشور الفستق وأشفي غليلي منها. وخرج يفتش عليها، ولم يـزل دائـرًا فـي الـبالد 

  حتى وصل إلى مدينة الملكة زمردة.
مـن الشـبابيك فأعلمنـه أن أول كـل شـهر  فلما دخل المدينة لم يجد فيهـا احـد، فسـأل بعـض النسـاء النـاظرات

يمد السلطان سماطًا وتـروح النـاس وتأكـل منـه ودلـوه علـى الميـدان الـذي فيـه السـماط فجـاء وهـو يهـرول فلـم 
يجـــد مكانـــًا خاليـــًا يجلـــس فيـــه إال عنـــد الصـــحن المتقـــدم ذكـــره فقعـــد وصـــار الصـــحن قدامـــه، فمـــد يـــده إليـــه 

ما تريد أن تعمـل قـال: أريـد أن آكـل مـن هـذا الصـحن حتـى أشـبع، فصاحت عليه الناس وقالوا له: يا أخانا 
فقــال لــه واحــد: إن أكلــت تصــبح مشــنوقًا. فقــال لــه: اســكت وال تنطــق بهــذا الكــالم، ثــم مــد يــده إلــى الصــحن 
وجــره قدامــه وكــان الحشــاش المتقــدم ذكــره جالســًا فــي جنبــه فلمــا رآه جــر الصــحن قدامــه هــرب مــن مكانـــه 

ه وجلس بعيدًا وقال أنا مالي حاجة بهذا الصحن إن الكردي مد يـده إلـى الصـحن وطارت الحشيشة من رأس
وهـــي فـــي صـــورة رجـــل الغـــراب وغـــرف بهـــا وأطلعهـــا منـــه وهـــي مثـــل خـــف الجمـــل. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثالثة والستين بعد الثالثمائة 

ان الكــردي أطلــع يــده مــن الصــحن وهــي مثــل خــف الجمــل ودور قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن جــو  
اللقمة في كفه حتى صارت مثل النارنجة الكبيرة، ثم رماهـا فـي فمـه بسـرعة فانحـدرت فـي حلقـه ولهـا فرقعـة 
مثــل الرعــد وبــان قعــر الصــحن مــن موضــعها، فقــال لــه مــن بجانبــه: الحمــد هللا الــذي لــم يجعلنــي طعامــًا بــين 

بلقمـة واحــدة فقـال الحشــاش: دعـوه يأكـل فــإني تخيلـت فيـه صــورة المشـنوق. ثــم يـديك ألنـك خســفت الصـحن 
التفت إليه وقال له: ال هنأك اهللا، فمد يده إلى اللقمة الثانية وأراد أن يدورها فـي يـده مثـل اللقمـة األولـى وٕاذا 

التـي فـي يـده بالملكة صاحت على بعض الجند وقالت لهم: هاتوا ذلك الرجل بسرعة وال تـدعوه يأكـل اللقمـة 
فتجارت عليه العسكر وهـو مكـب علـى الصـحن وقبضـوا عليـه وأخـذوه قـدام الملكـة زمـرد فشـمتت النـاس فيـه 
وقالوا لبعضهم: إنـه يسـتاهل ألننـا نصـحناه فلـم ينتصـح وهـذا المكـان مشـؤوم علـى كـل مـن يأكـل منـه ثـم إن 

ل: يــا موالنــا الســلطان اســمي الملكــة زمــرد قالــت لــه: مــا اســمك ومــا صــنعتك ومــا ســبب مجيئــك مــدينتنا قــا
  عثمان وصنعتي خولي بستان وسبب مجيئي إلى هذه المدينة أنني دائرًا أفتش على شيء ضاع مني.

فقالــت الملكــة: علــي بتخــت الرمــل فأحضــروه بــين يــديها، فأخــذت القلــم وضــربت تخــت رمــل ثــم تأملــت فيــه 
لــى الملــوك هــذا الرمــل يخبرنــي أن ســاعة وبعــد ذلــك رفعــت رأســها وقالــت لــه: ويلــك يــا خبيــث كيــف تكــذب ع

اســمك جــوان الكــردي وصــنعتك أنــك لــص تأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل وتقتــل الــنفس التــي حــرم اهللا قتلهــا إال 



بالحق، ثم صاحت عليه وقالت: يا خنزير أصدقني بخبرك وٕاال قطعت رأسك فلما سمع كالمها اصفر لونـه 
: صـدقت أيهـا الملـك ولكننـي أتـوب علـى يـديك مـن واصـطكت أسـنانه وظـن أنـه إن نطـق بـالحق ينجـو فقـال

  اآلن وأرجع إلى اهللا تعالى.
فقالــت لــه الملكــة: ال يحــل لــي أن أتــرك آفــة فــي طريــق المســلمين، ثــم قالــت لــبعض أتباعهــا: خــذوه واســلخوا 
جلده وافعلوا بـه مثـل مـا فعلـتم بنظيـره فـي الشـهر الماضـي وفعلـوا مـا امـرتهم بـه ولمـا رأى الحشـاش العسـكر 
حــين قبضــوا علــى ذلــك الرجــل أدار ظهــره إلــى ذلــك الصــحن األرز وقــال: إن اســتقبالك بــوجهي حــرام ولمــا 
فرغوا من األكل تفرقوا وذهبوا إلى أماكنهم وطلعت الملكة إلى قصرها وأذنت للماليك باإلنصراف، ولما هـل 

ينتظـــرون اإلذن وٕاذا  الشـــهر الرابـــع نزلـــوا إلـــى الميـــدان علـــى جـــري العـــادة وأحضـــروا الطعـــام وجلـــس النـــاس
بالملكــة قــد أقبلــت وجلســت علــى الكرســي وهــي تنظــر إلــيهم فوجــدت موضــع صــحن األرز خاليــًا وهــو يســع 
أربعة أنفس فتعجبت من ذلك فبينما هي تجول بنظرها إذ حانت منها التفاتة فنظرت إنسـانًا داخـًال مـن بـاب 

إال عنــد الصــحن فتأملتــه فوجدتــه الملعــون الميــدان يهــرول حتــى وقــف علــى الســماط فلــم يجــد مكانــًا خاليــًا 
النصـراني الــذي ســمى نفســه رشــيد الــدين فقالــت فــي نفســها: مــا أبــرك هــذا الطعــام الــذي وقــع فــي حبائلــه هــذا 
الكافر وكان لمجيئه سبب عجيب وهو أنـه لمـا رجـع مـن سـفره. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم 

 المباح.

  الثالثمائة  وفي الليلة الرابعة والستين بعد
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملعــون الــذي ســمى نفســه رشــيد الــدين لمــا رجــع مــن ســفره أخبــره أهــل  

بيتــه أن زمــرد قــد فقــدت ومعهــا خــرج مــال فلمــا ســمع ذلــك الخبــر شــق أثوابــه ولطــم علــى وجهــه ونتــف لحيتــه 
بنفسه ليفتش على أخيه وعلـى زمـرد فـي وأرسل أخاه برسومًا يفتش في البالد. فما أبطأ عليه خبره خرج هو 

البالد فرمته المقادير إلى مدينة زمرد ودخـل تلـك المدينـة فـي أول يـوم مـن الشـهر. فلمـا مشـى فـي شـوارعها 
وجدها خالية ودكاكينها مقفولة ونظـر النسـاء مطـالت مـن النوافـذ، فسـأل بعضـهن عـن هـذا الحـال فقلـن لـه: 

أول كـل شـهر وتأكـل منـه الخلـق جميعـًا ومـا يقـدر أحـد أن يجلـس  إن الملك يعمل سماطًا لجميع النـاس فـي
فــي بيتــه وال فــي دكانــه ودلــوه علــى الميــدان فلمــا دخــل الميــدان وجــد النــاس مــزدحمين علــى الطعــام ولــم يجــد 
موضــعًا إال الموضــع الــذي فيــه الصــحن األرز المعهــود فجلــس فيــه ومــد يــده ليأكــل فصــاحت الملكــة علــى 

: هــاتوا الــذي قعــد علــى الصــحن األرز فعرفــوه بالعــادة وقبضــوا عليــه وأوقفــوه قــدام بعــض العســكر وقالــت لهــم
الملكــة زمــرد فقالــت لــه: ويلــك مــا اســمك ومــا صــنعتك ومــا ســبب مجيئــك إلــى مــدينتنا فقــال: يــا ملــك الزمــان 
 اسمي رستم وال صـنعة لـي ألننـي فقيـر ودرويـش. فقالـت لجماعتهـا هـاتوا تخـت الرمـل والقلـم النحـاس فأتوهـا

بمــا طلبتــه علــى العــادة فأخــذت القلــم وخطــت بــه تخــت رمــل ومكثــت تتأمــل فيــه ســاعة ثــم رفعــت رأســها إليــه 
وقالــت: يــا كلــب كيــف تكــذب علــى الملــوك أنــت اســمك رشــيد الــدين النصــراني وصــنعتك أنــك تنصــب الحيــل 

نطـق بـالحق لجواري المسلمين وتأخذهن وأنت مسلم في الظاهر ونصراني في الباطن فانطق الحق وٕان لـم ت
فإني أضرب عنقك فتلجلج في كالمه ثم قال: صدقت يا ملك الزمان فأمرت به أن يمد على كل رجل مائـة 



ســوط وعلــى جســده ألــف ســوط وبعــد ذلــك يســلخ جلــده ويحشــى ساســًا ثــم تحفــر لــه حفــرة فــي خــارج المدينــة 
للنـاس باألكـل فـأكلوا ولمـا ويحرق وبعد ذلك يضـعون عليـه األوسـاخ واألقـذار ففعلـوا مـا أمـرتهم بـه ثـم أذنـت 

فــرغ النــاس مــن األكــل وانصــرفوا إلــى حــال ســبيلهم طلعــت الملكــة زمــرد إلــى قصــرها وقالــت: الحمــد هللا الــذي 
 أراحني من الذين آذوني ثم إنها شكرت ناظر السموات واألرض وأنشدت هذه األبيات: 

 وبعد حين كان الحكم لم يكـن  تحكموا فاستطالوا في تحكمهـم

  تى عليه الدهر باآلفات والمحن  فوا أنصفوا لكن بغوا فألو أنص

 الزمن هذا بذاك وال عتب على  فأصبحوا ولسان حالهم ينشدهـم

ولمــا فرغــت مــن شــعرها خطــر ببالهــا ســيدها علــي شــار فبكــت بالــدموع الغــزار وبعــد ذلــك رجعــت إلــى عقلهــا 
جــوع أحبــائي فاســتغفرت اهللا عــز وجــل. وقالــت فــي نفســها: لعــل اهللا الــذي مكننــي مــن أعــدائي يمــن علــي بر 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الخامسة والستين بعد الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة استغفرت اهللا عز وجل وقالت لعل اهللا يجمع شملي بحبيبـي علـي 
لطيــف خبيــر ثــم حمــدت اهللا ووالــت اإلســتغفار وســلمت لمواقــع شــار قريبــًا إنــه علــى مــا يشــاء قــدير وبعبــاده 

  األقدار وأيقنت أنه ال بد لكل أول من آخر وأنشدت قول الشاعر: 
  وصبورًا إذا أتتك مصيبة  كن حليم إذا ابتليت بغيظ

 مثقالت يلدن كل عجيبة  فالليالي من الزمان حبالى

  وقول اآلخر: 
 بت نفسًا ولم تجزع مـن األلـملط  اصبر ففي الصبر خير لو علمت به

 بالقلـم صبرت رغمًا على ما خط  واعلم بأنك لو لم تصطبر كـرمـاً 

فلمــا فرغــت مــن شــعرها مكثــت بعــد ذلــك شــهرًا كــامًال وهــي بالنهــار تحكــم بــين النــاس وتنهــي وبالليــل تبكــي  
ميــدان علــى جــري وتنتحــب علــى فــراق ســيدها علــي شــار ولمــا هــل الشــهر الجديــد أمــرت بمــد الســماط فــي ال

العادة وجلست فـوق النـاس وصـاروا ينتظـرون اإلذن فـي األكـل وكـان موضـع الصـحن األرز خاليـًا وجلسـت 
على رأس السماط وجعلت عينها على باب الميدان لتنظر كـل مـن يـدخل وصـارت تقـول فـي سـرها: مـن رد 

وعظمتـك إنـك علـى يوسف على يعقوب وكشف البالء عن أيـوب أمـنن علـي بـرد سـيدي علـي شـار بقـدرتك 
كل شيء قدير يا رب العالمين فلم يتم دعاؤها إال وشـخص داخـل مـن بـاب الميـدان كـأن قوامـه غصـن بـان 
إال أنه نحيل البدن يلوح عليه اإلصفرار وهو أحسن ما يكون من الشباب كامل العقل واآلداب فلما دخل لـم 

يــه ولمــا رأتــه زمــرد خفــق قلبهــا فحققــت يجــد موضــعًا خاليــًا إال الموضــع الــذي عنــد الصــحن األرز فجلــس ف
النظر فيه فتبين أنه سيدها علي شار فأرادت أن تصرخ من الفرح فثبتت نفسـها وخشـيت مـن الفضـيحة بـين 



الناس ولكن تقلقلت أحشاؤها واضطرب قلبه فكتمت ما بها وكان السـبب فـي مجـيء علـي شـار لمـا انـه رقـد 
اسـتيقظ بعـد ذلـك فوجـد نفسـه مكشـوف الـرأس فعـرف أن  على المصطبة ونزلت زمرد وأخـذها جـوان الكـردي

  إنسانًا تعدى عليه وأخذ عمامته وهو نائم فقال الكلمة التي ال يخجل قائلها وهي إنا هللا وٕانا إليه راجعون.
ثم إنه رجع إلى العجوز التي كانـت أخبرتـه بمكـان زمـرد وطـرق عليهـا البـاب فخرجـت إليـه فبكـى بـين يـديها 

ليــه فلمــا أفــاق أخبرهــا مــا حصــل لــه فالمتــه وعنفتــه هلــى مــا وقــع منــه وقالــت لــه: إن حتــى وقــع مغشــيًا ع
مصيبتك وداهيتك من نفسـك وال زالـت تلومـه حتـى طفـح الـدم مـن منخريـه ووقـع مغشـيًا عليـه فلمـا أفـاق مـن 

  غشيته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ة وفي الليلة السادسة والستين بعد الثالثمائ
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن علي شار لما افاق من غشيته رأى العجوز تبكي من أجله وتفيض دمـع 

  العين فتضجر وأنشد هذين البيتين: 
 وألذ الوصال للعـشـاق  ما أمر الفراق لألحبـاب

  ورعاني ألنني في اشتياق  جمع اهللا شمل كل محـب

ذا الذي أنت فيه من الكآبة والحزن ال يرد عليك محبوبتك فقـم وشـد فحزنت عليه العجوز وقالت: يا ولدي ه
  حيلك وفتش عليها في البالد لعلك أن تقع على خبرها.

ولم تزل تجلده وتقويه حتى نشطته وأدخلته الحمـام وسـقته الشـراب وأطعمتـه الـدجاج وصـارت كـل يـوم تفعـل 
ن وصــل إلــى مدينــة زمــرد ودخــل الميــدان معــه كــذلك مــدة شــهر حتــى نقــوى وســافر، ولــم يــزل مســافرًا إلــى أ

وجلس على الطعام ومد يده ليأكل فحزن عليه الناس وقالوا له: يا شـاب ال تأكـل مـن هـذا الصـحن ألن مـن 
أكل منه يحصل له ضرر، فقال ك دعوني آكل منـه ويفعلـون بـي مـا يريـدون لعلـي أسـتريح مـن هـذه الحيـاة 

حضــره بــين يــديها فخطــر ببالهــا أنــه جــائع فقالــت فــي نفســها: المتعبــة، ثــم أكــل أول لقمــة وأرادت زمــرد أن ت
  المناسب اني أدعه يأكل حتى يشبع فصار يأكل والخلق باهتون ينتظرون الذي يجري له.

فلما أكل وشبع قالت لبعض الطواشية: امضوا إلى ذلك الشاب الذي يأكل من األرز وهاتوه برفق وقولـوا لـه 
وا: ســمعًا وطاعــة، ثــم ذهبــوا إليــه إليــه حتــى وقفــوا قبالــه وقــالوا لــه: يــا كلــم الملــك لســؤال لطيــف وجــواب، فقــال

ســيدي تفضــل كلــم الملــك وأنــت منشــرح الصــدر فقــال: ســمعًا وطاعــة، ثــم مضــى الطواشــية. وأدرك شــهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والستين بعد الثالثمائة 

أن علــي شــار قــال: ســمعًا وطاعــة، ثــم ذهــب مــع الطواشــية فقــال الخلــق  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد
فقال بعضهم: ال يفعل بـه  ؟لبعضهم: ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، يا ترى لم الذي يفعله به الملك



إال الخير ألنه لو كان يريد ضـره مـا كـان تركـه حتـى يشـبع، فلمـا وقـف قـدام زمـرد سـلم عليهـا وقبـل األرض 
وما سـبب مجيئـك إلـى هـذه  ؟ن يديها فردت عليه السالم وقابلته باإلكرام وقالت له: ما اسمك وما صنعتكبي

فقال لها: اسمي علـي شـار وأنـا مـن أوالد التجـار وبلـدي خراسـان وسـبب مجيئـي إلـى هـذه المدينـة   ؟المدينة
مـن حـين فقـدتها التفتيش على جارية ضاعت مني وكانـت عنـدي أعـز مـن سـمعي وبصـري فروحـي متعلقـة 

وهـذه قصــتي، ثــم بكــي حتـى غشــي عليــه فــأمرت أن يرشــوا علـى وجهــه مــاء الــورد حتـى أفــاق فلمــا أفــاق مــن 
غشــيته قالــت: علــي بتخــت الرمــل والقلــم النحــاس فجــاؤوا بــه فأخــذت القلــم وضــربت تخــت رمــل وتأملــت فيــه 

  فال تقلق. ساعة من الزمان ثم بعد ذلك قال: صدقت في كالمك واهللا يجمعك بها قريباً 
ثم أمرت الحاجب أن يمضي به إلى الحمام ويلبسه بدلة حسنة من ثياب الملوك ويركبه فرسًا من خوًا خيـل 
الملك ويمضي به بعد ذلك إلى القصر في آخر النهار، فقال الحاجب: سمعًا وطاعـة، ثـم أخـذه مـن قـدامها 

المالطفـة، وقـال بعضـهم: أمـا قلـت لكـم وتوجه به فقال الناس لبعضهم: ما بال السلطان الطف الغـالم هـذه 
ال يسيئه فإن شكله حسن ومن حين صبر عليه لما شبع عرفت ذلك وصار كل واحد منهم يقـول مقالـة، ثـم 

  تفرق الناس، وما صدقت زمرد أن الليل أقبل حتى تختلي بمحبوب قلبها.
عـادة بــأن ينــام عنــدها أحــد فلمـا اتــى الليــل دخلــت محـل نومهــا وأظهــرت أنــه غلــب عليهـا النــوم ولــم يكــن لهــا 

غير خادمين برسم الخدمة فلما اسـتقرت فـي ذلـك المحـل أرسـلت إلـى محبوبهـا علـي شـار وقـد جلسـت علـى 
الســرير والشــمع يضــيء فــوق رأســها وتحــت رجليهــا والتعــاليق الــذهب مشــرقة فــي المحــل، فلمــا ســمع النــاس 

ول مقالـة، وقـال بعضـهم: إن الملـك علـى بإرساله إليه تعجبوا من ذلك وصار كـل واحـد مـنهم يظـن ظنـًا ويقـ
  كل حال تعلق بهذا الغالم وفي غد يجعله قائد عسكر.

فلمـــا دخلـــوا بـــه عليـــه قبـــل األرض بـــين يـــديها ودعـــا لهـــا فقالـــت فـــي نفســـها: ال بـــد أن أمـــزح معـــه وال أعلمـــه 
دجاج واللحـم بنفسي، ثم قالت: يا علي هل ذهبت إلـى الحمـام قـال: نعـم يـا مـوالي قالـت: قـم كـل مـن هـذا الـ

  واشرب من هذا السكر الشراب فإنك تعبان وبعد ذلك تعال هنا فقال: سمعًا وطاعة، ثم فعل ما أمرته به.
ولمــا فــرغ مــن األكــل والشــرب قالــت لــه اطلــع عنــدي علــى الســرير واكبســني، فشــرع يكــبس رجليهــا وســيقانها 

العفــو يــا مــوالي مــن عنــد الركبــة مــا فوجــدها أنعــم مــن الحريــر، فقالــت لــه: اطلــع بــالتكبيس إلــى فــوق فقــال: 
  أتعدى، قالت: أتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والستين بعد الثالثمائة 
بــل قالـت: بلغنـي أيهـا الملــك السـعيد أن زمـرد قالــت لسـيدها علـي شــار أتخـالفني فتكـون ليلــة مشـؤومة عليـك 

ينبغي لك أن تطاوعني وأنا أعملك معشوقي وأجعلك أميرًا مـن أمرائـي، فقـال علـي شـار: يـا ملـك الزمـان مـا 
قالـت: حـل لباســك ونـم علـى وجهــك فقـال: هـذا شــيء عمـري مـا فعلتــه وٕان قهرتنـي علــى  ؟الـذي أطيعـك فيــه

أروح مــن مــدينتك، ثــم ذلــك فــإني أخاصــمك فيــه عنــد اهللا يــوم القيامــة، فخــذ كــل شــيء أعطيتنــي إيــاه ودعنــي 
  بكى وانتحب.



فقالــت: حــل لباســك ونــم علــى وجهــك وٕاال ضــربت عنقــك ففعــل، فطلعــت علــى ظهــره فوجــد شــيئًا أنعــم مــن 
الحريــر وألــين مــن الزبــد فقــال فــي نفســه: إن هــذا الملــك خيــر مــن جميــع النســاء، ثــم إنهــا صــبرت قلــيًال وهــي 

الحمـد هللا كـأن ذكـره لـم ينتصـب، فقالـت: إن مـن على ظهره وبعد ذلك انقلبت على األرض فقال علـي شـار 
عادة ذكري أن ال ينتصب إال إذا عركوه بأيديهم فقم واعركه بيدك حتى ينتصب وٕاال قتلتك، ثـم رقـدت علـى 
ظهرهــا وأخــذت بيــده ووضــعتها علــى فرجهــا فوجــد فرجــًا أنعــم مــن الحريــر وهــو أبــيض مربــرب يحكــي فــي 

لغــرام فقــال علــي شــار فــي نفســه إن الملــك لــه كــس فهــذا مــن الســخونة حــرارة الحمــام وقلــب صــب أضــناه ا
  العجب العجاب.

وأدركته الشهوة فصار ذكره في غاية اإلنتصاب، فلما رأت منه ذلك ضحكت وقهقهـت وقالـت لـه: يـا سـيدي 
قــال: أنــا جاريتــك زمــرد، فلمــا علــم ذلــك قبلهــا  ؟فقــال ومــن أنــت أيهــا الملــك ؟قــد حصــل هــذا كلــه ومــا تعرفنــي

انقض عليها مثـل األسـد علـى الشـاة وتحقـق أنهـا جاريتـه بـال اشـتباه فأغمـد قضـيبه فـي جرابهـا ولـم وعانقها و 
يزل بوابًا لبابها وٕامامًا لمحرابها وهي معه فـي ركـوع وسـجود وقيـام وقعـود، إال أنهـا صـارت تتبـع التسـبيحات 

الملـك راقـدًا وفوقـه  بغنج في ضمنه حركات حتى سـمع الطواشـية فجـاءوا ونظـروا مـن خلـف األسـتار فوجـدوا
علي شار وهو يرصع ويزهر وهي تشخر وتغنج فقال الطواشـية: إن هـذا الغـنج مـا هـو غـنج رجـل لعـل هـذا 

  الملك امرأة، ثم كتموا أمرهم ولم يظهروه على أحد.
فلما أصبحت زمرد أرسلت إلى كامل العسكر وأرباب الدولة وأحضرتهم وقالت لهم: أنا أريد أن أسـافر إلـى  

ذا الرجل فاختاروا نائبًا يحكم بينكم حتى أحضر عندكم فأجابوا زمرد بالسـمع والطاعـة، ثـم شـرعت فـي بلد ه
تجهيـز آلـة السـفر مــن زاد وأمـوال وأرزاق وتحـف وبغـال وســافرت، ولـم تـزل مسـافرة إلــى أن وصـلت إلـى بلــد 

ت إلـى أن أتـاهم علي شار ودخل منزله وأعطى وتصدق ووهب ورزق منها األوالد وعاشا في أحسن المسـرا
  هازم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الباقي بال زوال والحمد هللا على كل حال.

 

  حكاية بدور بنت الجوهري مع جبير بن عمير الشيباني
وممــا يحكــى أن أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد أرق ليلــة مــن الليــالي وتعــذر عليــه النــوم ولــم يــزل ينقلــب مــن 

ما أعياه ذلك أحضر مسرورًا وقال: يا مسرور انظر إلى من يسليني علـى هـذا جنب إلى جنب لشدة أرقه فل
األرق فقال له: يا موالي هل لك أن تدخل البستان الذي في الـدار وتتفـرج علـى مـا فيـه مـن األزهـار وتنظـر 
إلــى الكواكــب وحســن ترصــيعها والقمــر بينهــا مشــرف علــى المــاء قــال لــه: يــا مســرور إن نفســي ال تهفــو إلــى 

من ذلك قال: يا موالي إن في قصرك ثالثمائة سرية لكل سرية مقصورة فأنت تأمر كـل واحـدة مـنهن  شيء
أن تختلــي بنفســها فــي مقصــورتها وتــدور أنــت تتفــرج علــيهن وهــن ال يــدرين قــال: يــا مســرور القصــر قصــري 

اء والشـعراء والجواري ملكي غير أن نفسي ال تهفو إلى شـيء مـن ذلـك، قـال: يـا مـوالي مـر العلمـاء والحكمـ
أم يحضــروا بــين يــديك ويفيضــوا فــي المباحــث وينشــدون األشــعار ويقصــون عليــك األشــعار ويقصــون عليــك 
الحكايات واألخبار قال: ما تهفو نفسي إلى شيء من ذلك قال: يا موالي مر العلمـاء والنـدماء والظرفـاء أن 



تهفـو إلـى شـيء مـن ذلـك قـال: يـا  يحضروا بين يديك ويتحفوك بغريب النكات قال: يا مسرور إن نفسي مـا
  موالي فاضرب عنقي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة التاسعة والستين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن مسـرور قـال للخليفـة: يـا مـوالي فاضـرب عنقـي لعلـه يزيـل أرقـك ويـذهب 

يا مسرور انظر من بالبـاب مـن النـدماء فخـرج مسـرور ثـم عـاد وقـال: يـا القلق عنك، فضحك الرشيد وقال: 
مــوالي الــذي علــى البــاب علــي بــن منصــور الخليــع الدمشــقي قــال علــي بــه فــذهب وأتــى بــه، فلمــا دخــل قــال: 
السالم عليك يا أمير المؤمنين فرد عليه السالم وقال: يا ابن منصور حـدثني بشـيء مـن أخبـارك. فقـال: يـا 

ين هل أحدثك بشيء رأيته عيانًا أو شيء سمعت به فقال أمير المؤمنين: إن كنت عاينت شـيئًا أمير المؤمن
غريبــًا فحــدثنا بــه فإنــه لــيس الخبــر كالعيــان قــال: يــا أميــر المــؤمنين اجــل لــي ســمعك وقلبــك قــال: يــا ابــن 

كــل ســنة  منصــور هاأنــا ســامع لــك بــأذني نــاظر لــك بعينــي مصــغ لــك بقلبــي قــال: يــا أميــر المــؤمنين إن لــي
رسمًا على محمد بن سليمان الهاشـمي سـلطان البصـرة فمضـيت إليـه علـى عـادتي فلمـا وصـلت إليـه وجدتـه 
متهيئــًا للركــوب إلــى الصــيد والقــنص فســلمت عليــه وســلم علــي وقــال لــي: يــا ابــن منصــور اركــب معنــا إلــى 

صــى علــي الحجــاب الصــيد فقلــت لــه: يــا مــوالي مــا لــي قــدرة علــى الركــوب فأجلســني فــي دار الضــيافة وأو 
والنواب ففعلوا. ثم توجه إلى الصيد فـأكرموني غايـة اإلكـرام وضـيفوني أحسـن الضـيافة فقلـت فـي نفسـي: يـا 
هللا العجب إن لي مدة أقدم من بغداد إلى البصرة ولم أعـرف أن فـي البصـرة سـوى مـن القصـر إلـى البسـتان 

هـــذه النوبـــة فأنـــا أقـــوم هـــذه الســـاعة ومتــى يكـــون لـــي فرصـــة أنتهزهـــا فـــي الفرجـــة علـــى جهــات البصـــرة مثـــل 
  وأتمشى وحدي ألتفرج وينهضم عني األكل.

فلبست ثيابي وتمشـيت فـي جانـب البصـرة ومعلومـك يـا أميـر المـؤمنين أن فيهـا سـبعين دربـًا طـول كـل درب 
 سبعين فرسخًا بالعراقي فتهت في أزقتها ولحقني العطش، فبينما أنا ماش يا أميـر المـؤمنين وٕاذا ببـاب كبيـر

لــه حلقتــان مــن النحــاس األصــفر ومرخــي عليــه ســتور مــن الــديباج األحمــر وفــي جانبــه مصــطبتان وفوقــه 
مكعـب لــدوالي العنـب وقــد ظللـت علــى ذلـك البــاب فوقفـت أتفــرج علـى هــذا المكـان، فبينمــا أنـا واقــف ســمعت 

  صوت أنين ناشيء عن قلب حزين يقلب النغمات وينشد هذه األبيات: 
  من أجل ظبي بعيد الدار والوطن  م والمحنجسمي غدا منزل األسقا

 باهللا ربكما عرجا عن سكـنـي  فيا نسيمي قد هيجتماه شجـنـي

 وعاتباه لعل العتب يعـطـفـه

 بينكـمـا واستدرجا خبر العشاق  وحسنًا القول إذ يصغي لقولكما

  وعرضا بي وقوًال في حديثكما  وأولياني جميًال من صنيعكمـا 

 تتلفـه بالهجرانما بال عبد 



فقلت في نفسي: إن كان صاحب النغمة مليحًا فقد جمع بـين المالحـة وحسـن الصـوت ثـم دنـوت مـن البـاب 
وجعلــت أرفــع الســتر قلــيًال قلــيًال وٕاذا بجاريــة بيضــاء كأنهــا البــدر فــي ليلــة أربعــة عشــر بحــاجبين مقــرونين 

خــاتم ســليمان ونضــيد أســنان يلعــب بعقـــل وجفنــين ناعســين ونهــدين كرمــانتين رقيقتــان أقحونتــان وفــم كأنــه 
 الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر: 

 وأودع الراح واألقاح فمك  يا در ثغر الحبيب من نظمك

 ومن بقفل العقيق قد ختمك  ومن أعار الصباح مبتسمـك

 لثمـك يتيه عجبًا فكيف من  أصبح من قد رآك من طرب

فتنة للنساء والرجـال ال يشـبع مـن رؤيـة حسـنها النـاظر وهـي كمـا وبالجملة قد حازت أنواع الجمال وصارت 
  قال فيها الشاعر: 

  جعلت جميع الناس من عشاقها  إن أقبلت قتلت وٕان هي أدبرت

 أخالقها ليس الجفا والصد من  شمسـية بـدرية لـكـنـهـا

لباب فقالت لجاريتهـا: انظـري مـن فبينما أنا انظر إليها من خالل الستارة وٕاذا هي التفتت فرأتني واقفًا على ا
بالباب فقامت الجارية وأتت إلي وقالت: يا شيخ ألـيس عنـدك حيـاء وعيـب فقلـت لهـا: يـا سـيدتي أمـا الشـيب 
فقــد عرفنــاه وأمــا العيــب فمــا أظــن أنــي أتيــت بعيــب، فقالــت ســيدتها: وأي عيــب أكثــر مــن تهجمــك علــى دار 

سيدتي لي عذر في ذلك فقالت: ومـا عـذرك فقلـت لهـا: غيرك ونظرك إلى حريم غير حريمك، فقلت لها: يا 
إني رجل غريب عطشان وقد قتلني العطش فقالت قبلنا عذرك. وأدرك شهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم 

  المباح.
  

  وفي الليلة السبعين بعد الثالثمائة 
وقالــت: يــا لطــف  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت: قبلنــا عــذرك ثــم نــادت بعــض جواريهــا

اسقيه شربة بالكوز الذهب فجاءتني بكوزمن الذهب األحمر مرصع بالد والجوهر مآلن ماء ممزوج بالمسك 
األذفــر وهــو مغطــى بمنــديل مــن الحريــر األخضــر فجعلــت أشــرب وأطيــل فــي شــربي وانــا ســارق النظــر إليهــا 

ض إلى حال سبيلك فقلـت لهـا: يـا حتى طال وقوفي ثم رددت الكوز على الجارية ووقفت فقالت: يا شيخ ام
فقلــت: فــي تقلــب الزمــان وتصــرف الحــدثان، قالــت: يحــق لــك ألن  ؟ســيدتي أنــا مشــغول الفكــر فقالــت: فــبم

الزمان ذو عجائب ولكن ما الذي رأيته من عجائبه حتـى تفكـر فيـه فقلـت لهـا: أفكـر فـي صـاحب هـذا الـدار 
ت: محمـد بـن علـي الجـوهري وكـان ذا مـال جزيـل ألنه كان صديقي في حال حياته فقالت لي: ما اسمه فقلـ

فهل خلف أوالدًا فقالت: نعم بنتًا يقال لها: بدور وقد ورثت أمواله جميعها فقلت لها: كأنـك ابنتـه قالـت: نعـم 
وضحكت ثم قالت: يا شيخ قد أطلت الخطاب فاذهب إلى حال سبيلك فقلت لها: ال بـد مـن الـذهاب ولكنـي 



ي بشأنك لعـل اهللا يجعـل لـك علـى يـدي فرجـًا فقالـت لـي: يـا شـيخ إن كنـت مـن أرى محاسنك متغيرة فأخبرين
  أهل األسرار كشفنا لك سرنا فأخبرني من أنت حتى أعرفك هل أنت محل للسر أوال، فقد قال الشاعر: 

 والسر عند خيار الناس مكتـوم  ال يكتم السر إال كـل ذي ثـقة

  والبيت مختوموقد ضاع مفتاحه   قد صنت سري في بيت له غلق

فقلت لها: يا سـيدتي إن كـان قصـدك أن تعلمـي مـن أنـا فأنـا علـي بـن منصـور والخليـع الدمشـقي نـديم أميـر 
المؤمنين هارون الرشيد، فلما سمعت باسمي نزلت من على كرسيها وسلمت علي وقالت لي: مرحبـًا بـك يـا 

رقـة فقلـت: يـا سـيدتي أنـت مليحـة وال ابن منصور واآلن أخبرك بحالي وأستأمنك على سـري: أنـا عاشـقة مفا
تعشــقين إال كــل ملــيح فمــن الــذي تعشــقينه قالــت: أعشــق جبيــر بــن عميــر الشــيباني أميــر بنــي شــيبان وقــد 
 ؟وصــفت لــي شــابًا لــم يكــن بالبصــرة أحســن منــه فقلــت لهــا: يــا ســيدتي هــل جــرى بينكمــا مواصــلة أو مراســلة

لجنـان ألنـه لـم يـوف بوعـد ولـم يحـافظ لـي علـى عهـد فقلـت قالت: نعم إال أنه قـد عشـنا باللسـان ال بالقلـب وا
لها: يا سيدتي وما سبب الفراق بينكمـا قالـت: سـببه إنـي كنـت يومـًا جالسـة وجـاريتي هـذه تسـرح شـعري فلمـا 
فرغــت مــن تســريحه جــدلت ذوائبــي فأعجبهــا حســني وجمــالي فطأطــأت علــي وقبلــت خــدي وكــان فــي ذلــك 

مــا رأى الجاريــة تقبــل خــدي ولــى مــن وقتــه غضــبان عازمــًا علــى دوام الوقــت داخــًال علــى غفلــة فــرأى ذلــك فل
  البين وأنشدت هذين البيتين: 

  تركت الذي أهوى وعشت وحيدا  إذا كان لي فيمن أحب مشـارك

 مـزيدا لغير الذي يرضى الـمـحـب فال خير في المعشوق إن كان في الهوى 

كتـاب وال جـواب يـا ابـن منصـور فقلـت لهـا: فمـا تريـدين ومن حين ولى معرضًا إلى اآلن لم يأتنـا مـن عنـده 
قالــت: أريــد أن أرســل إليــه معــك كتابــًا فــإن أتيتنــي بجوابــه فلــك عنــدي خمســمائة دينــار وٕان لــم تــأتني بجوابــه 
فلــك حــق مشــيك مائــة دينــار فقلــت لهــا: افعلــي مــا بــدا لــك فقالــت: ســمعًا وطاعــة ثــم نــادت بعــض جواريهــا 

 س فأتتها بدواة وقرطاس فكتبت هذه األبيات: وقالت: آتيني بدواة وقرطا

 فأين التغاضي بيننا والتـعـطـف  حبيبي ما هذا التبـاعـد والـقـال

  فما وجهك الوجه الذي كنت أعرف  وما لك بالهجران عني معـرضـاً 

 فملت لما قالوا فزادوا وأسـرفـوا  نعم نقل الواشون عـنـي بـاطـالً 

 فحاشاك من هـذا ورأيك أعـرف  ثـهـمفإن تك قد صدقتهم في حـدي

 فإنك تدري ما يقال وتـنـصـف  بعيشك قل لي ما الذي قد سمعـت

 فللقول تأويل وللقـول مـصـرف  فإن كان قوًال صح أنـي قـلـتـه

 فقد بدل التوراة قـوم وحـرفـوا  وهب أنه قول من الـلـه مـنـزل

 يعقـوب تـلـوم يوسـففها عند   وبالزور قد قيل في الناس قبـلـنـا



 يكون لنا يوم عـظـيم مـوقـف  وهاأنا والواشي وأنـت جـمـيعـاً 

ثــم بعــد ذلــك ختمــت الكتــاب ونــاولتني إيــاه فأخذتــه ومضــيت إلــى دار جبيــر بــن عميــر الشــيباني فوجدتــه فــي 
ين علـى فرسـه الصيد فجلست أنتظره فبينما أنا جالس وٕاذا بـه قـد أقبـل مـن الصـيد فلمـا رأيتـه يـا أميـر المـؤمن

ذهل عقلي من حسنه وجماله فالتفت فرآني جالسًا ببـاب داره فلمـا رآنـي نـزل عـن جـواده وأتـى إلـى واعتنقنـي 
وسـلم علــي فخيـل لــي أنـي اعتنقــت الـدنيا ومــا فيهـا ثــم دخـل بــي إلـى داره وأجلســني علـى فراشــه وأمـر بتقــديم 

األطعمة وأنواع اللحم من مقلـي ومشـوي ومـا مائدة من الخولنج الخراساني وقوائمها من الذهب عليها جميع 
  أشبه ذلك، فلما جلست على المائدة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الحادية والسبعين بعد الثالثمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن علي بـن منصـور قـال لمـا جلسـت علـى مائـدة جبيـر بـن عميـر الشـيباني 
مـد يـدك إلـى طعامنـا واجبـر خاطرنـا بأكـل زادنـا فقلـت لـه: واهللا مـا آكـل مـن طعامـك لقمـة واحـدة حتــى  قـال:

فأخرجت إليه الكتاب فلما قرأه وفهم مـا فيـه مزقـه ورمـاه فـي األرض وقـال  ؟تقضي حاجتي قال: فما حاجتك
بصـاحبة هـذا الكتـاب لي: يا ابن منصور مهمـا كـان ذلـك مـن الحـوائج قضـيناه إال هـذه الحاجـة التـي تتعلـق 

فإن كتابها ليس له عندنا جـواب فقمـت مـن عنـده غضـبان فتعلـق بأذيـالي وقـال: يـا ابـن منصـور أنـا أخبـرك 
قال: أما قالت لـك صـاحبة هـذا الكتـاب أن  ؟بالذي قالته لك وٕان لم أكن حاضرًا معكما فقلت: ما الذي قالته

بجوابه فلك حـق مشـيتك مائـة دينـار قلـت: نعـم قـال: أتيتني بجوابه فلك عندي خمسمائة دينار وٕان لم تأتني 
اجلـــس عنـــدي اليـــوم وكـــل واشـــرب وتلـــذذ واطـــرب وخـــذ لـــك خمســـمائة دينـــار فجلســـت عنـــده وأكلـــت وشـــربت 
وتلذذت وطربت وسامرته ثم قلت: يا سيدي ما في دارك سماع قال لي: إن لنا مدة نشـرب مـن غيـر سـماع 

جابتــه جاريــة مــن مقصــورتها ومعهــا عــود مــن صــنع الهنــود ثــم نــادى بعــض جواريــه وقــال: يــا شــجرة الــدر فأ
ملفوف في كيس من اإلبريسم ثم جاءت وجلست ووضعته في حجرها وضربت عليه إحدى وعشرين طريقة 

  ثم عادت إلى الطريقة األولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: 
 لم يدر وصل حبيبه من هجـره  من لم يذق حلو الهوى مع مـره

 لم يدر سهل طريقه من وعـره  ك من قد حاد عن سنن الهوىوكذا

 حتى بليت بـحـلـوه وبـمـره  مازلت معترضًا على أهل الهوى

 وخضعت فيه لعبـده ولـحـره  شربت كأس مراره متـجـرعـاً 

 ورشفت حلو رضابه من ثغـره  وكم ليلة بات الحبيب منـادمـي

 ت عشائه مع فجـرهقد جاء وق  ما كان أقصر عمر ليل وصالنـا

 واآلن قد أوفى الزمان بـنـذره  نذر الزمان بأن يفرق شمـلـنـا



 من ذا يعارض سيدًا في أمـره  حكم الزمان فال مرد لحـكـمـه

فلمــا فرغــت الجاريــة مــن شــعرها صــرخ بهــا ســيدها صــرخة عظيمــة ووقــع مغشــيًا عليــه فقالــت الجاريــة: ال  
بال سماع مخافة على سيدنا مـن مثـل هـذه الصـرعة ولكـن اذهـب إلـى  آخذك اهللا يا شيخ، إن لنا مدة نشرب

المقصورة ونم فيها فتوجهت إلى المقصورة التـي أشـارت إليهـا ونمـت فيهـا إلـى الصـباح وٕاذا أنـا بغـالم أتـاني 
ومعــه كــيس فيــه خمســمائة دينــار وقــال: هــذا الــذي وعــدك بــه ســيدي ولكنــك ال تعــد إلــى هــذه الجاريــة التــي 

  ما سمعت بهذا الخبر وال سمعنا فقلت: سمعًا وطاعة. أرسلتك وكأنك
ثم أخذت الكيس ومضيت إلى حـال سـبيلي وقلـت فـي نفسـي: إن الجاريـة فـي انتظـاري مـن أمـس واهللا ال بـد 
أن أرجع إليها وأخبرها بما جرى بينـي وبينـه ألننـي إن لـم أعـد إليهـا فربمـا تشـتمني وتشـتم كـل مـن طلـع مـن 

ها واقفة فلما رأتني قالت: يا ابن منصور إنـك مـا قضـيت لـي حاجـة، فقلـت لهـا: بالدي فمضيت إليها فوجدت
مــن أعلمــك بهــذا فقالــت: يــا ابــن منصــور إن معــي مكاشــفة أخــرى وهــو أنــك لمــا ناولتــه الورقــة مزقهــا ورماهــا 
وقال لك: يا ابن منصور مهمـا كـان لـك مـن الحـوائج قضـيناه لـك إال حاجـة صـاحبة هـذه الورقـة فإنهـا لـيس 

عندي جواب فقمت أنت من عنده مغضبًا فتعلق بأذيالك وقال: يا ابن منصور اجلس عندي اليوم فإنك  لها
ضيفي فكل واشرب وتلذذ واطرب، وخذ لك خمسـمائة دينـار فجلسـت عنـده وأكلـت وشـربت وتلـذذت وطربـت 

يـر المـؤمنين: وسامرته وغنت الجارية بالصوت الفالني والصـوت الفالنـي فوقـع مغشـيًا عليـه فقلـت لهـا يـا أم
 هل أنت معنا فقالت لي: يا ابن منصور أما سمعت قول الشاعر: 

  ترى ما ال يراه الناظرون  قلوب العاشقين لها عيون

ولكـن يــا ابـن منصــور مــا تعاقـب الليــل والنهـار علــى شــيء إال وغيـراه. وأدرك شــهرزاد الصـباح فســكتت عــن 
  الكالم المباح.

  
  د الثالثمائة وفي الليلة الثانية والسبعين بع

قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك الســعيد أن الجاريـة قالــت: يـا ابـن منصــور مـا تعاقــب الليـل والنهــار علـى شــيء إال 
غيــراه ثــم رفعــت طرفهــا إلــى الســماء، وقالــت: إلهــي وســيدي ومــوالي كمــا بليتنــي بمحبــة جبيــر بــن عميــر أن 

  تبليه بمحبتي وأن تنقل المحبة من قلبي إلى قلبه.
طتني مائة دينار حـق طريقـي فأخـذتها ومضـيت إلـى سـلطان البصـرة فوجدتـه قـد جـاء مـن الصـيد ثم إنها أع

فأخذت رسمي منه ورجعت إلـى بغـداد، فلمـا أقبلـت السـنة الثانيـة توجهـت إلـى مدينـة البصـرة ألطلـب رسـمي 
دور على عادتي ودفـع السـلطان إلـي رسـمي ولمـا أردت الرجـوع إلـى بغـداد تفكـرت فـي نفسـي أمـر الجاريـة بـ

وقلت مر أمر: واهللا ال بد أن أذهب إليها وأنظر ما جرى بينها وبين صاحبها فجئت دارها فرأيـت علـى بابـه 
كنسًا ورشًا وخدمًا وحشمًا وغلمانًا فقلت لعل الجارية طفح الهم علـى قلبهـا فماتـت ونـزل فـي دارهـا أميـر مـن 



مصاطبها قد هدمت ولم أجده علـى بـاب  األمراء فتركتها ورجعت إلى دار جبير بن عمير الشيباني فوجدت
  داره وجعلت أفيض العبرات وأندبه بهذه األبيات: 

 عودوا تعد لي اعيادي بـعـودكـم  يا سادة رحلوا والقلب يتـبـعـهـم

 والدمع يدفق واألجفان تلـتـطـم  وقفت في دراكم أنعي مساكنـكـم

 جود والنـعـمأين الذي كان منه ال  أسائل الـدار واألطـالل بـاكـية

 من الربوع وتحت الترب قد ردموا  اقصد سبيلك فاألحباب قد رحـلـوا

  طوًال وال عرضًا وال غابت لهم شيم  ال أوحش اهللا من رؤيا محاسنـهـم

فبينما أنا أندب أهل هذه الدار بهذه األبيات يا أمير المؤمنين وٕاذا بعبد أسـود قـد خـرج إلـي مـن الـدار فقـال: 
ثكلتـك أمـك مـا لـي أراك نـدب هـذه الـدار بهـذه األبيـات فقلـت لـه: إنـي كنـت أعهـدها لصـديق  يا شيخ اسـكت

فقلـت: جبيـر بـن عميـر الشـيباني قـال: وأي شـيء جـرى لـه الحمـد هللا هـاهو  ؟من أصدقائي فقال: وما اسـمه
بتهـا مغـور على حاله من الغنى والسعادة والملك لكن ابتاله بمحبة جارية يقال لها السيدة بدور وهو فـي مح

من شدة الوجد والتبريح فهو كالحجر الجلمود والطريح فإن جاع ال يقول لهم أطعموني وٕان عطـش ال يقـول 
اســقوني فقلــت: اســتأذن لــي فــي الــدخول عليــه. فقــال: يــا ســيدي أتــدخل علــى مــن ال يفهــم فقلــت: ال بــد أن 

كـالحجر الطـريح ال يفهـم بإشـارة وال  أدخل إليه على كل حال مستأذنًا ثم عاد إلي آذنًا فدخلت عليـه فوجدتـه
بصـريح وكلمتــه فلـم يكلمنــي فقـال لــي بعــض أتباعـه: يــا سـيدي إن كنــت تحفــظ شـيئًا مــن الشـعر فأنشــده إيــاه 

  وارفع صوتك به فإنه ينتبه لذلك ويخاطبك فأنشدت هذين البيتين: 

  وسهرت ليلك أم جفونك ترقد  أسلوت حب بدور أم تتجـلـد

 مخلـد فاعلم بأنك في الجنان  مهمـولة إن كان دمعك سائالً 

فلما سمع هذا الشعر فتح عينيه وقال: مرحبًا يا ابـن منصـور قـد صـار الهـزل جـدًا فقلـت لـه: يـا سـيدي ألـك 
بي حاجة، قال: نعم أريد أن اكتب إليها ورقة وارسلها معك فإن تأتيني بجوابها فلك علي ألف دينار وٕان لـم 

مشيتك مائة دينار فقـال لـه: افعـل مـا بـدا لـك. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت تأتني بجوابها فلك علي حق 
  عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ابـن منصـور قـال فقلـت لـه: افعـل مـا بـدا لـك فنـادى بعـض جواريـه وقـال 

  به فكتب هذه األبيات: ائتيني بدواة وقرطاس فأتته بما طل
 علي فإن الحب لم يبق لي عقـال  سألتكم باهللا يا سـادتـي مـهـالً 

 فألبسني سقمـًا وأورثـنـي ذال  تمكن مني حـبـكـم وهـواكـم



 وأحسبه يا سادتي هينـًا سـهـال  لقد كنت قبل اليوم أستصغر الهوى

 ن يبلـىرجعت لحكم اهللا أعذر م  فلما أراني الحب أمواج بـحـره

 الفضال وٕان شئتم قتلي فال تنسوا  فإن شئتم أن ترحموني بوصلكـم

ثم ختم الكتاب وناولني إياه فأخذته ومضـيت بـه إلـى دار بـدور وجعلـت أرفـع السـتر قلـيًال قلـيًال علـى العـادة 
نجـوم وٕاذا بعشر جوار نهد أبكار كأنهن األقمـار والسـيدة بـدور جالسـة فـي وسـطهن كأنهـا البـدر فـي وسـط ال

أو الشمس إذا دخلـت علـي الغيـوم ولـيس بهـا ألـم وال وجـع فبينمـا أنـا أنظـر إليهـا وأتعجـب مـن هـذا الحـال إذ 
الحت بها التفاتة لي فرأتني واقفًا بالباب فقالت لي: أهًال وسهًال بـك يـا ابـن منصـور ادخـل فـدخلت وسـلمت 

يــا ابــن منصــور مــا كــذب الشــاعر حيــث عليهــا وناولتهــا الورقــة فلمــا قرأتهــا وفهمــت مــا فيهــا ضــحكت وقالــت 
  قال: 

  حتى يجيء إلي منك رسول  فألصبرن على هواك تجلداً 

يا ابن منصور هاأنا أكتب لك جوابًا حتـى يعطيـك الـذي وعـدك بـه فقلـت لهـا: جـزاك اهللا خيـرًا فنـادت بعـض 
  جورايها وقالت: آتيني بدواة وقرطاس فلما أتتها بما طلبت كتبت إليه هذه األبيات: 

 ورأيتموني منصفًا فظلمـتـم  ما لي وفيت بعهدكم فغـدرتـم

 وغدرتم والغدر باد مـنـكـم  باديتموني بالقطيعة والـجـفـا

 وأصون عرضكم وأحلف عنكم  ما زلت أحفظ في البرية عهدكم

 وسمعت أخبار القبائح عنـكـم  حتى رأيت بناظري ما ساءنـي

 أكرمتم لـكـرمـتـم واهللا لو  أيهون قدري حين أرفع قدركم

 مـنـكـم وألنفضن يدي يأساً   فألصرفن القلب عنكم سـلـوة

فقلت لها: واهللا يا سـيدتي أنـه مـا يقـرأ هـذه األبيـات إال وتفـارق روحـه مـن جسـده فقالـت لـي: يـا ابـن منصـور 
و مـن بلغ بي الوجد إلى ها الحد حتى قلت مـا قلـت فقلـت لهـا: لـو قلـت أكثـر مـن ذلـك الحـق لـك ولكـن العفـ

شيم الكرام فلما سمعت كالمي تغرغرت عيناها بالدموع وكتبت إليه رقعة يا أميرالمؤمنين ما في ديوانـك مـن 
  يحسن أن يكتب مثلها وكتبت فيها هذه األبيات: 

 شفيت وحقك الحساد منـي  إلى كم ذا الدالل وذا التجنـي

 فقل لي ما الذي بلغت عني  لعلي قد أسأت ولسـت أدري

 مكان النوم من عيني وجفني  و وضعتك يا حبيبيمرادي ل

  فأن تراني سكرت فال تلمني  شربت كؤوس حبك مترعات

  فلما فرغت من كتابة المكتوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد الثالثمائة 
مـن كتابـة المكتـوب وختمتـه نـاولتني إيـاه فقلـت لهـا: يـا قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن بـدور لمـا فرغـت 

ســيدتي إن هــذه الرقعــة تــداوي العليــل وتشــفي الغليــل ثــم أخــذت المكتــوب فنــادتني بعــدما خرجــت مــن عنــدها 
وقالت لي: يا ابن منصور قل له: إنها في هذه الليلة ضيفتك ففرحت أنا بذلك ومضـيت بالكتـاب إلـى جبيـر 

  بن عمير.
ه وجــدت عينــه شاخصــة إلــى البــاب ينتظـر الجــواب، فلمــا ناولتــه الورقــة فتحهــا وقراهــا وفهــم فلمـا دخلــت عليــ 

معناهــا فصــاح صــيحة عظيمــة ووقــع مغشــيًا عليــه، فلمــا أفــاق قــال: يــا ابــن منصــور هــل كتبــت هــذه الرقعــة 
سـتتم كالمـي بيدها ولمستها بأناملها قلت: يا سيدي وهل الناس يكتبون بأرجلهم فواهللا يـا أميـر المـؤمنين مـا ا

أنا وٕاياه إال وقد سمعنا شن خالخلها في الدهليز وهي داخلة، فلما رآها قام على أقدامه كأنه لم يكـن بـه ألـم 
  قط وعانقها عناق الالم لأللف وزالت عنه علته التي ال تنصرف.

 ثـم جلــس ولـم تجلــس هــي فقلـت لهــا: يــا سـيدتي ألي شــيء لــم تجلسـي، قالــت: يــا ابـن منصــور ال أجلــس إال
بالشرط الذي بيننا فقلت لها: وما ذلك الشرط الذي بينكما قالت: إن العشاق ال يطلع أحد على أسـرارهم، ثـم 
وضعت فمها على أذنه وقالت له كالمًا سرًا فقال: سمعًا وطاعة، ثم قام جبير ووشوش بعض عبيـده فغـاب 

لـف دينـار وقـال: أيهـا القاضـي العبد ساعة ثم أتى ومعه قـاض وشـاهدان فقـام جبيـر وأتـى بكـيس فيـه مائـة أ
  اعقد عقدي على هذه الصبية بهذا المبلغ.

فقال لها القاضي:قولي رضيت بذلك فقالت: رضيت بذلك، فعقدوا العقد ثـم فتجـت الكـيس ومـألت يـدها منـه 
وأعطــت القاضــي والشــهود ثــم ناولتــه بقيــة الكــيس فانصــرف القاضــي والشــهود وقعــدت أنــا وٕاياهــا فــي بســط 

أن مضى من الليل أكثره فقلت في نفسـي إنهمـا عاشـقان مضـت عليهمـا مـدة مـن الزمـان وهمـا وانشراح إلى 
متهــاجران، فأنــا أقــوم فــي هــذه الســاعة ألنــام فــي مكــان بعيــد عنهمــا وأتركهمــا يختليــان ببعضــهما، ثــم قمــت 

رافك فقلــت مــا هــو كــذا وكــذا فقالــت: اجلــس فــإذا أردنــا انصــ ؟فتعلقــت بأذيــالي وقالــت: مــا الــذي حــدثتك بــه
صـــرفناك فجلســـت معهمـــا إلـــى أن قـــرب الصـــبح فقالـــت: يـــا ابـــن منصـــور امـــض إلـــى تلـــك المقصـــورة ألننـــا 
فرشـــناها لـــك وهـــي محـــل نومـــك فقمـــت ونمـــت إلـــى الصـــباح فلمـــا أصـــبحت جـــاءني غـــالم بطشـــت وٕابريـــق 
فتوضــأت وصــليت الصــبح ثــم جلســت فبينمــا أنــا جــالس وٕاذا بجبيــر ومحبوبتــه خرجــا مــن حمــام الــدار وكــل 

ما يعصر ذوائبه فصبحت عليهمـا وهنيتهمـا بالسـالمة وجمـع الشـمل، ثـم قلـت لـه: الـذي أولـه شـرط آخـره منه
رضــا فقــال لــي: صــدقت وقــد وجــب لــك اإلكــرام، ثــم نــادى خازنــداره وقــال لــه ائتنــي بثالثــة آالف دينــار فأتــاه 

حكــي ســبب انتقــال بكــيس فيــه ثالثــة آلــف دينــار. فقــال لــي: تفضــل علينــا بقبــول فقلــت لــه: ال أقبلــه حتــى ت
المحبــة منهــا إليــك بعــد ذلــك الصــد العظــيم قــال: ســمعًا وطاعــة اعلــم أن عنــدنا عيــدًا يقــال لــه عيــد النــواريز، 
يخــرج النــاس فيــه وينزلــون فــي الــزورق ويتفرجــون فــي البحــر فخرجــت أتفــرج أنــا وأصــحابي فرأيــت زورقــًا فيــه 

عليــه إحــدى عشــر طريقــة ثــم عــادت إلــى  عشــر جــوار كــأنهن األقمــار والســيدة بــدور وعودهــا معهــا فضــربت
 الطريقة األولى وأنشدت هذين البيتين: 



 والصخر أليم من قلبي لمـوالتـي  النار أبرد مـن نـيران أحـشـائي

  قلب من الصخر في جسم من الماء  إني ألعجب من تألف خـلـقـتـه

  فسكتت عن الكالم المباح.فقلت لها: أعيدي البيتين والطريقة فما رضيت. وأدرك شهرزاد الصباح 
  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد الثالثمائة 

قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك الســعيد أن جبيـر قـال لهـا: أعيـدي البيتــين فمـا رضـيت فـأمرت التونيـة أن يرجموهــا 
فرجموهــا بالنــارنج حتــى خشــيت الغــرق علــى الــزورق الــذي هــي فيــه ثــم مضــت إلــى حــال ســبيلها وهــذا ســبب 

المحجبــة مــن قلبهــا إلــى قلبــي فهنأتهمــا بجمــع الشــمل وأخــذت الكــيس بمــا فيــه وتوجهــت إلــى بغــداد. انتقــال 
  فانشرح صدر الخليفة وزال عنه ما كان يجده من األرق وضيق الصدر.

  

  حكاية الجواري المختلفة األلوان
  وما وقع بينهن من المحاورة 

يــام فــي قصــره وأحضــر رؤســاء دولتــه وأكــابر وممــا يحكــى أن أميــر المــؤمنين المــأمون جلــس يومــًا مــن األ 
مملكته جميعًا وكذلك أحضر الشعراء والندماء بين يديه، وكان من جملة ندمائه نديم يسمى محمد البصـري 
فالتفت إليه المأمون وقال له: يا محمد أريد منك في هذه الساعة أن تحدثني بشيء ما سمعته قط. قال لـه: 

حديث سمعته بأذني أو بأمر عاينته ببصري فقال المأمون: حدثني يـا محمـد يا أمير المؤمنين تريد أحدثك ب
بــاألغرب منهمــا، فقــال: اعلــم يــا أميــر المــؤمنين أنــه كــان فــي األيــام الماضــية رجــل مــن أربــاب الــنعم وكــان 
موطنــه بــاليمن، ثــم إنــه ارتحــل مــن الــيمن إلــى مدينــة بغــداد هــذه فطــاب لــه مســكنها فنقــل أهلــه ومالــه وعيالــه 

ن لــه ســت جــوار كــانهن األقمــار األولــى بيضــاء والثانيــة ســمراء والثالثــة ســمينة والرابعــة هزيلــة والخامســة وكــا
صفراء والسادسة سوداء وكن حسان الوجـوه كـامالت األدب عارفـات بصـناعة الغنـاء وآالت الطـرب، فـاتفق 

وا وشـربوا وتلـذذوا وطربـوا ثـم أنه أحضر هؤالء الجواري بين يديه يومًا من األيـام وطلـب الطعـام والمـدام فـأكل
مأل الكأس وأخذه في ديه وأشار للجارية البيضاء وقال لها: يا وجه الهالل أسمعينا من لذيـذ المقـال فأخـذت 

 العود وأصلحته ورجعت عليه األلحان حتى رقص المكان ثم أطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: 

  ونواسمه في جوارحي مكن  لي حبيب خياله نصب عيني

 أو تأملته فكـلـي عـيون  إن تذكرته فكلـي قـلـوب

 قلت ما ال يكون كيف يكون  قال لي عاذلي أتسلو هـواه

 ال تهون على ما ال يهـون  يا عاذلي امض عني ودعني



فطرب موالهن وشرب قدحه وسقى الجواري ثـم مـأل الكـأس وأخـذه فـي يـده وأشـار إلـى الجاريـة وقـال لهـا: يـا 
وطيبــة األنفــاس أســمعينا صــوتك الحســن الــذي مــن ســمعه افتــتن فأخــذت العــود ورجعــت عليــه نورالمقبــاس 

  اللحان حتى طرب المكان وأخذت القلوب باللفتات وأنشدت هذه األبيات: 
  حتى أموت وال أخون هواكا  وحياة وجهك ال أحب سواكا

 كل المالح تسير تحت لواكا  يا بدر تم بالجميل مبرقـعـاً 

 حبـاكـا واهللا رب العالمين  قت المالح لطافةأنت الذي ف

فطرب موالهن وشرب كأسه وسقى الجواري ثم مأل القدح وأخذه في يـده واشـار إلـى الجاريـة السـمينة وأمرهـا 
  بالغناء وتقليب األهواء فأخذت العود وضربت عليه ضربًا يذهب الحسرات وأنشدت هذه األبيات: 

 فال أبالي بكل الناس إن غضـبـوا إن صح منك الرضا يا من هو الطلب

 أعبأ بكل ملوك األرض إن حجبـوا  وٕان تبدي محياك الـجـمـيل فـلـم

 ينـتـسـب يا من إليه جميع الحسن  قصدي رضاك من الدنيا بأجمعـهـا

فطرب موالهن وأخذ الكأس وسـقى الجـواري، ثـم مألالكـأس واخـذه بيـده وأشـار إلـى الجاريـة الهزيلـة وقـال: يـا 
اء الجنـــان أســـمعينا األلفـــاظ الحســـان فأخـــذت العـــود وأصـــلحته ورجعـــت عليـــه األلحـــان وأنشـــدت هـــذين حـــور 

  البيتين: 
 بصدكما حيث ال أصبر عنكمـا  أال في سبيل اهللا ما حل بي منكما

 منكما فيأخذ لي حقي وينصفني  إال حاكم في الحب يحكم بينـنـا

الجاريـة الصـفراء وقـال: يـا شـمس أسـمعينا مـن لطيـف  فطرب موالهن وشرب القدح وأخـذت بيـده وأشـار إلـى
  األشعار، فأخذت العود عليه أحسن الضربات وأنشدت هذه األبيات: 

 سل سيفًا علي من مقلتـيه  لي حبيب إذا ظهرت إلـيه

  إذ جفاني ومهجتي في يديه  أخذ اهللا بعض حقي مـنـه

 ال يميل الفـؤاد إال إلـيه  كلما قالت يا فؤادي دعـه

 حسدتني عين الزمان عليه  هو سؤلي من األنام ولكـن

فطرب موالهن وشرب وسقى الجـواري، ثـم مـأل الكـأس وأخـذه فـي يـده وأشـار إلـى الجاريـة السـوداء وقـال: يـا 
سـوداء العينـين أسـمعينا ولـو كلمتـين فأخـذت العـود وأصـلحته وشـدت أوتـاره وضـربت عليـه عـدة ضـربات ثـم 

  أطربت بالنغمات وأنشدت هذه األبيات: رجعت إلى الطريقة األولى و 
  فوجدي قد عدمت به وجودي  أال يا عين بالعبرات جـودي

 ألفت به ويشمت بي حسودي  أكابد كل وجدي من حـبـيب



 ولي قلب يحن إلى الـورود  وتمنعني العـواذل ورد خـد

 بأفراح لذي ضرب وعـود  لقد دارت هناك كؤوس راع

 وأشرق بالوفا نجم السعـود  ـيهووافاني الحبيب فهمت ف 

  وهل شيء أمر من الصدود  تصدى للصدود بغير ذنـب

 فيا هللا مـن ورد الـخـدود  وفي وجناتـه ورد جـنـي

 لغير اهللا كان له سجـودي  فلو أن السجود يحل شرعـاً 

ا، فنظـر مـوالهن ثم بعد ذلك قامت الجواري وقبلن األرض بين يدي موالهن وقلـن لـه: أنصـف بيننـا يـا سـيدن
إلـى حسـنهن وجمــالهن واخـتالف ألــوانهن فحمـد اهللا تعــالى وأثنـى عليـه ثــم قـال لهــن: مـا مــنكن إال وقـد قــرأت 
القرآن وتعلمت األلحان وعرفت أخبار المتقدمين واطلعت على سـير األمـم الماضـيين وقـد اشـتهيت أن تقـوم 

إلى السـوداء والسـمينة إلـى الهزيلـة والصـفراء كل واحدة منكن وتشير بيدها إلى ضرتها يعني تشير البيضاء 
إلى السوداء وتمدح كل واحدة منكن نفسها وتذم ضرتها ثم تقوم ضرتها وتفعل معها مثلها ولكن يكون ذلـك 

  بدليل من القرآن الشريف وشيء من األخبار واألشعار لننظر أدبكن وحسن ألفاظكن، فقلن سمعًا وطاعة.
  الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن

 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الرجــل اليمنــي قالــت لــه جواريــه: ســمعًا وطاعــة، ثــم قامــت أوالهــن وهــي 
البيضــاء وأشــارت إلــى الســوداء وقالــت لهــا: ويحــك يــا ســوداء، قــد ورد أن البيــاض قــال أنــا النــور الالمــع أنــا 

  الطالع لوني ظاهر وفي حسني قال الشاعر: البدر 
 كأنها لؤلؤة في الحسن مكنـون  بيضاء مصقولة الخدين نـاعـمة

 ميم وحاجبها من فـوقـه نـون  فقدها ألف يزهو ومبسـمـهـا

 قوس على أنه بالموت مقـرون  كأن ألحاظها نبل وحـاجـبـهـا

 نـسـرينورد وآس وريحان و   بالخد والقد إن تبدو فوجنـتـهـا

 بـسـاتـين وغصن قدك كم فيه  والغصن يعهد في البستان مغرسة

فلــوني مثــل النهــار الهنــي والزهــر الجنــي والكوكــب الــدري، وقــد قــال اهللا فــي كتابــه العزيــز لنبيــه موســى عليــه 
السالم: وأدخل يدك فـي جيبـك تخـرج بيضـاء مـن غيـر سـوء، وقـال اهللا تعـالى: وأمـا الـذين ابيضـت وجـوههم 

رحمة اهللا هم فيها خالـدون، فلـوني آيـة وجمـالي غايـة وحسـني نهايـة وعلـى مثلـي يحسـن الملبـوس وٕاليـه ففي 
تميـــل النفـــوس، وفـــي البيـــاض فضـــائل كثيـــرة منهـــا أن الـــثلج ينـــزل مـــن الســـماء وقـــد ورد أن أحســـن األلـــوان 

شـرح ولكـن مـا قـل البياض، ويفتخر المسلمون بالعمائم البيض، ولو ذهبت أذكر ما فيه مـن المـديح لطـال ال



وكفـى خيـر ممــا كثـر ومـا وفــى، وسـوف أبتــدي بـذمك يـا ســوداء يـا لــون المـداد وهبـاب الحــداد ووجـه الغــراب 
  المفرق بين األحباب، وفي المثل يقول القائل: كيف يوجد أسود عاقل.

ى فقــال لهــا ســيدها: اجلســي ففــي هــذا القــدر كفايــة فقــد أســرفت، ثــم أشــار إلــى الســوداء فقامــت وأشــارت إلــ
البيضاء وقالت: أما علمـت أنـه ورد فـي القـرآن المنـزل علـى نبـي اهللا المرسـل قولـه تعـالى: والليـل إذا يغشـى 
والنهار إذا تجلى، ولوال أن الليل أجل لما أقسـم اهللا بـه وقدمـه علـى النهـار وقبلتـه أولـو البصـائر واألبصـار، 

ذات أوقات الممات ولو لم يكن أجـل األشـياء أما علمت أن السواد زينة الشباب، فإذا نزل المشيب ذهبت الل
  ما جعله اهللا في حبة القلب والناظر، وام أحسن قول الشاعر: 

 لون الشباب وحب القلب والحـدق  لم أعشق السمر إال من حيازتـهـم

  إني من المشيب واألكفان في فرق  وال سلوت بياض البيض عن غلـط

  وقول اآلخر: 
 لى بعشقـي وأحـقأو   السمر دون البيض هـم

  و البيض في لون البهق  السمر في لون اللمـى

  وقول اآلخر: 
 مثل العيون تحص باألضواء  سوداء بيضاء الفعال كأنـهـا

 أصل الجنون يكون بالسوداء  أنا إن جننت بحبها ال تعجبـوا

 بـضـياء لواله ما قمر أتى  فكأن لوني في الدياجي غيهب

اع األحبــاب إال بالليــل فيكفيــك هــذا الفضــل والنيــل فمــا ســتر األحبــاب عــن الواشــين وأيضــًا فــال يحســن اجتمــ
واللــوام مثــل ســواد الظــالم، وال خــوفهم مــن اإلفتضــاح مثــل بيــاض الصــبح، فكــم للســواد مــن مــآثر ومــا أحســن 

  قول الشاعر: 
  وأنثني وبياض الصبح يغري بي  أزورهم وسواد الليل يشفع لـي

  وقول اآلخر: 
 وقد سترتنا من دجـاه ذوائب  بات الحبيب مؤانسني وكم ليلة

  فقلت له إن المجوس كواذب  فلما بدا نور الصباح أخافني 

ولو ذهبت أذكر في السواد من المدح لطال الشرح ولكن ما قل وكفى خير ممـا كثـر ومـا وفـى وأمـا أنـت يـا 
رير في جهنم لعذاب أهـل النكيـر بيضاء فلونك لون البرص ووصالك من الغصص وقد ورد أن البرد والزمه

ومن فضيلة السواد أن منـه المـواد الـذي يكتـب بـه كـالم اهللا ولـوال سـواد المسـك والعنبرمـا كـان الطيـب يحمـل 
 للملوك وال يذكر وكم من للسواد من مفاخر وما أحسن قول الشاعر: 

  وٕان بياض الجير حمل بدرهم  ألم تر أن المسك يعظم قـدره



 بأسهم وٕان سواد العين يرمي  يقبح بالفتىوغن بياض العين 

فقال لها سيدها: اجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست ثم أشار إلى السمينة فقامت. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد الثالثمائة 

أشــار إلــى الجاريــة الســمينة فقامــت وأشــارت بيــدها قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن اليمنــي ســيد الجــواري 
إلــى الهزيلــة وكشــفت ســيقانها ومعاصــمها وكشــفت عــن بطنهــا فبانــت طياتــه وظهــر تــدوير ســرتها ثــم لبســت 
قميصـــًا رفيعـــًا فبـــان منـــه جميـــع بـــدنها وقالـــت: الحمـــد هللا الـــذي خلقنـــي فأحســـن صـــورتي وســـمنني وشـــبهني 

د على ما أوالني وشرفني في كتابـه العزيـز فقـال تعـالى: وجـاء باألغصان وزاد من حسني وبهجتي فله الحم
بعجل سمين وجعلنـي كالبسـتان المشـتمل علـى خـوخ ورمـان واهـل المـدن يشـتهونالطير السـمين فيـأكلون منـه 
وال يحبــون طيــرًا هــزيًال وبنــو آدم يشــتهون اللحــم الســمين ويأكلونــه وكــم للســمن مــن مفــاخر ومــا أحســن قــول 

  الشاعر: 
  وهل تطيق وداعًا أيها الرجل  ك إن الركب مرتحلودع حبيب

 مشي السمينة عيب وال ملل  كأن مشيتها في بيت جارتهـا

ومــا رأيــت أحــدًا يقــف علــى الجــزار إال ويطلبمنــه اللحــم الســمين وقالــت الحكمــاء اللــذة فــي ثالثــة أشــياء أكــل 
فسـيقانك كسـيقان العصـفور ومحـراك  اللحم والركوب على اللحـم ودخـول اللحـم فـي اللحـم وأمـا أنـت يـا رفيعـة

  التنور وأنت خشبة المسلوب ولحم المعيوب وليس فيك شيء يسر الخاطر كما قال فيك الشاعر: 
 إلى مضاجعة كالدلك بالمسـد  أعوذ باهللا من أشياء تحوجـنـي

 الجلـد عند المنام فأمسي وهي  في كل عضو لها قرن يناطحني

القــدر كفايــة فجلســت ثــم أشــار إلــى الهزيلــة فقامــت كأنهــا غصــن بــان أو فقــال لهــا ســيدها اجلســي ففــي هــذا 
قضـــيب خيـــزران أو عـــود ريحـــان وقالـــت: الحمـــد هللا الـــذي خلقنـــي فأحســـنني وجعـــل وصـــلي غايـــة المطلـــوب 
وشبهني بالغصن الذي تميل إليه القلوب فإن قمت خفيفـة وٕان جلسـت جلسـت ظريفـة فأنـا خفيفـة الـروح عنـد 

اإلرتيـــاح ومـــا رأيـــت أحـــدًا يصـــف حبيبـــه فقـــال حبيـــب قـــدر الفيـــل وال مثـــل الجبـــل  المـــزاح طيبـــة الـــنفس مـــن
العــريض الطويــل وٕانمــا حبيبــي لــه قــد أهيــف وقــوام مهفهــف فاليســير مــن الطعــام يكفينــي والقليــل مــن المــاء 
يروينــي نفســي خفيــف ومزاجــي ظريــف فأنــا أنشــط مــن العصــفور وأخــف حركــة مــن الــزرزور ووصــلي منيــة 

لطالب وأنا مليـة القـوام حسـنة اإلبتسـام كـأني غصـن بـان أو قضـيب خيـزران أو عـود ريحـان الراغب ونزهة ا
  وليس لي في الجمال مماثل كما قال في الشاعر: 

  وجعلت شكلك من نصيبي  شبهت قدك بالـقـضـيب



 خوفًا عليك من الرقـيب  وغدوت خلفـك هـائمـاً 

حبيبي انجذبت إليه وٕان استمالني ملـت لـه ال عليـه وهـا وفي مثلي تهيم العشاق ويتوله المشتاق وٕان جذبني 
أنت يا سمينة البدن فإن أكلك أكل للفيل وال يشبعك كثير وال قليل وعند اإلجتماع ال يستريح معك خليل وال 
يوجد لراحته معك سبيل فكبر بطنك يمنعه من جماعك وعند التمكن من فرجك يمنعه من غلظ أفخـاذك أي 

الحــة أو فــي فظاظتــك مــن اللطــف والســماحة وال يليــق بــاللحم الســمين غيــر الــذبح شــيء فــي غلظــك مــن الم
ولــيس فيــه شــيء مــن موجبــات المــدح إن مازحــك أحــد غضــبت وٕان العبــك حزنــت فــإن غنجــت شــخرت وٕان 
مشيت لهثت وٕان أكلت ما شبعت وأنت أثقل من الجبال وأقبح من الخيال والوبال مالك حركة وال فيك بركـة 

ال األكــل والنــوم وٕان بلــت شرشــرت وٕان تغوطــت بطبطــت كأنــك زق منفــوخ أو فيــل ممســوخ ولــيس لــك شــغل إ
إن دخلت بيت الخالء تريدين من يغسل لك فرجك وينتف من فوقه شعرك وهذا غاية الكسل وعنوانه الخبل 

  وبالجملة ليس فيك شيء من المفاخر وقد قال الشاعر: 
  د من الجبلأو راكبها كعوامي  ثقيلة مثل زق البول منتفـخ

  

  سرى إلى الشرق ما تبدى من الهبل  إذا مشت في بالد العرب أو خطرت

فقال لها سيدها: احلسي ففـي هـذا القـدر كفايـة فجلسـت ثـم أشـار إلـى الصـفراء فقامـت علـى قـدميها وحمـدت 
لـت. وأدرك اهللا تعالى واتت عليـه بالصـالة والسـالم علـى خيـار خلقـه لديـه ثـم أشـارت بيـدها إلـى السـمراء وقا

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن الجاريـة الصـفراء قامـت علـى قـدميها فحمـدت اهللا تعـالى وأثنـت عليـه ثـم 

الــرحمن وفضــله علــى ســائر أشــارت بيــدها إلــى الســمراء وقالــت لهــا: أنــا المنعــوت فــي القــرآن ووصــف لــوني 
األلــوان بقولــه تعــالى فــي كتابــه المبــين صــفراء فــاقع لونهــا يســر النــاظرين فلــوني آيــة وجمــالي غايــة وحســني 
نهاية ألن لوني لـون الـدينار ولـون النجـوم واألقمـار ولـون التفـاح وشـكلي شـكل المـالح ولـون الزعفـران يزهـو 

ناعمــة البــدن غاليــة الــثمن وقــد حويــت مــن كــل معنــى علــى ســائر األلــوان فشــكلي غريــب ولــوني عجيــب وأنــا 
  حسن ولوني في الوجود مثل الذهب اإلبريز وكم من مآثر وفي مثلي قال الشاعر: 

 وكالدنانير في حسن من النظـر  لها اصفرار كلون الشمس مبتهج

 القـمـر كال ومنظرها يعلو من  ما الزعفران تحاكي بعض بهجتها

ء اللـون فإنـك فـي لـون الجـاموس تشـمئز عنـد رؤيتـك النفـوس إن كـان لـون فـي وسوف أبتدي بـذمك يـا سـمرا
شيء فهو مذموم وٕان كـان فـي طعـام فهـو مسـموم فلونـك لـون الـذباب وفيـه بشـاعة الكـالب وهـو محيـر بـين 
األلوان ومن عالمات األحزان وما سمعت قط بذهب أسمر وال در وال جوهر إن دخلت الخـالء يتغيـر لونـك 



دت قبحًا على قبحك فال أنت سوداء فتعرفي وال أنـت بيضـاء فتوصـفي ولـيس لـك شـيء مـن وٕان خرجت ازد
  المآثر كما قال فيك الشاعر: 

  كالتراب تدهس في أقدام قصاد  لون الهباب لون غـبـرتـهـا

 وأنـكـادي إال تزايد من همي  فلما نظرت لها بالعين أرمقتها

ية فجلست، ثم أشار إلى السمراء وكانت ذات حسن وجمال وقـد فقال لها سيدها: اجلسي ففي هذا القدر كفا
واعتــدال وبهــاء وكمــال. لهــا جســم نــاعم وشــعر فــاحم معتدلــة القــد مــوردة الخــد ذات طــرف كحيــل وخــد أســيل 
ووجــه ملــيح ولســان فصــيح وخصــر نحيــل وردف ثقيــل فقالــت: الحمــد هللا الــذي خلقنــي ال ســمينة مذمومــة وال 

البرق وال صــفراء كــالمغص وال ســوداء بلــون الهبــاب بــل جعــل لــوني معشــوقًا هزيلــة مهضــومة وال بيضــاء كــ
ألولــي األلبــاب وســائر الشــعراء يمــدحون الســمر بكــل لســان ويفضــلون ألــوانهم علــى ســائر األلــوان، فأســمر 

  اللون حميد الخصال، وهللا در من قال: 
  لما نظرت عيناك بيضًا وال حمرا  وفي السمر معنى لو علمت بيانه

 والسحرا يعلمن هاروت الكهانة  قة ألفـاظ وغـنـج لـواحـظليا

فشكلي مليح وقدي رجيح ولوني ترغب فيه الملوك ويعشقه كل غني وصـعلوك، مليحـة ظريفـة ناعمـة البـدن 
ــثمن وقــد كملــت فــي المالحــة واألدب والفصــاحة مظــاهري ولســاني فصــيح ومزاجــي خفيــف ولعبــي  غاليــة ال

اب اللوق صفراء وكلها عروق فتعسًا لـك يـا قـذرة الـرواس ويـا صـدأ النحـاس ظريف وأما أنت فمثل ملوخية ب
وطلعة البوم وطعام الزقوم، ففضجيجك يضيق النفوس مقبور في األرماس وليس لك في الحسن مـآثر وفـي 

  مثلك قال الشاعر: 
  يضيق له صدري وتوجعني رأسي  عليها اصفرار زاد من غير عـلة

 أضـراسـي بلثم محياها فتقلـع  ذلـهـاإذا لم تتب نفسي فإنـنـي أ

فلما فرغت من شعرها قال لها سـيدها: اجلسـي ففـي هـذا القـدر كفايـة، ثـم بعـد ذلـك. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد الثالثمائة 

ا قـال لهـا سـيدها: اجلسـي ففـي هـذا القـدر قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الجاريـة لمـا فرغـت مـن شـعره
كفاية، ثم بعد ذلك أصلح بينهن وألبسهن الخلع السنية ونقطهن بنفيس الجواهر البرية والبحرية فمـا رأيـت يـا 

  أمير المؤمنين في مكان وال زمان أحسن من هؤالء الجواري الحسان.
لـــه: يـــا محمـــد هـــل تعـــرف لهـــؤالء  فلمـــا ســـمع المـــأمون هـــذه الحكايـــة مـــن محمـــد البصـــري أقبـــل عليـــه وقـــال 

الجواري وسيدهن محًال وهل يمكنك أن تشتريهن لنا من سيدهن فقال له محمد: يا أمير المؤمنين قـد بلغنـي 



أن سيدهن مغـرم بهـن وال يمكنـه مفـارقتهن، فقـال المـأمون: خـذ معـك إلـى سـيدهن فـي فـي كـل جاريـة عشـرة 
  ار فاحملها صحبتك وتوجه إلى منزله واشترهن منه.آالف دينار فيكون مبلغ ذلك الثمن ستين ألف دين

فأخـذ محمــد البصــري منــه ذلــك القــدر وتوجــه، فلمــا وصـل إلــى ســيد الجــواري أخبــره بــأن أميــر المــؤمنين يريــد 
اشتراءهن منه بذلك المبلغ فسمح ببيعهن ألجل خـاطر أميـر المـؤمنين وأرسـلهن إليـه، فلمـا وصـلت الجـواري 

مجلســًا لطيفــًا يجلــس فيــه معهــن وينادمنــه وقــد تعجــب مــن حســنهن وجمــالهن  إلــى أميــر المــؤمنين هيــأ لهــن
واختالف ألوانهن وحسن كالمهن وقد استمر على ذلـك مـدة مـن الزمـان، ثـم إن سـيدهن األول الـذي بـاعهن 
لما لم يكن له صبر على فراقهن أرسل كتابًا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكو فيه مـا عنـده مـن الصـبابات 

 نه هذه األبيات: ومن ضم

 فعلى الستة المالح سالمي  سلبتني ست مالح حـسـان

 وشرابي ونزهتي وطعامي  هن سمعي وناظري وحياتي

 ذاهب بعدهن طيب منامـي  لست أسلو من حسنهن وصاالً 

 ليتني ما خلقت بـين األنـام  آه يا طول حسرتي وبكـائي

 مكقسي رميننـي بـسـهـا  من عيون قد زانهن جفـون

فلمــا وقــع الكتــاب فــي يــد المــأمون كســا الجــواري مــن المالبــس الفــاخرة وأعطــاهن ســتين ألــف دينــار وأرســلهن 
إلى سيدهن فوصلن إليه وفرح بهن غاية الفرح أكثـر ممـا أتـى إليـه مـن المـال وأقـام معهـن فـي أطيـب عـيش 

  وأهنأه إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات.
  

  حكاية وردان الجزار
مـــا يحكـــى أنـــه فـــي زمـــان الحـــاكم بـــأمر اهللا رجـــل بمصـــر يســـمى وردان وكـــان جـــزارًا فـــي اللحـــم الضـــاني، وم

وكانت امرأة تأتيه كل يوم بدينار يقارب وزنه وزن دينارين ونصف من الدنانير المصـرية وتقـول لـه أعطنـي 
أخــذه وتــروح بــه إلــى خروفــًا وتحضــر معهــا حمــاًال بقفــص فيأخــذ الــدينار ويعطيهــا خروفــًا فيحملــه الحمــال وت

مكانهــا، وفــي ثــاني يــوم وقــت الضــحى تــأتي، وكــان ذلــك الجــزار يكتســب منهــا كــل يــوم دينــارًا وأقامــت مــدة 
  طويلة على ذلك.

فتفكر وردان الجـزار ذات يـوم فـي أمرهـا وقـال فـي نفسـه: هـذه المـرأة كـل يـوم تشـتري منـي بـدينار ولـم تغلـط 
عجيـب. ثـم أن وردان سـأل الحمـال فـي غيبـة المـرأة فقـال لـه: أنـا يومًا واحدًا وتشـتري منـي بـدراهم هـذا أمـر 

فــي غايــة العجــب منهــا فإنهــا كــل يــوم تحملنــي الخــروف مــن عنــدك وتشــتري حــوائج الطعــام والفاكهــة والنقــل 
بــدينار آخــر وتأخــذ مــن شــخص نصــراني مــروقتين نبيــذ وتعطيــه دينــارًا وتحملنــي الجميــع وأســير معهــا إلــى 

صب عيني بحيث أني ال أنظر موضعًا مـن األرض أحـط فيـه قـدمي وتأخـذ بيـدي فمـا بساتين الوزير، ثم تع



أعرف أين تذهب بي ثم تقول: حط هنا، وعندها قفص آخر فتعطيني الفارغ ثم تمسـك يـدي وتعـود بـي إلـى 
  الموضع الذي شدت عيني فيه بالعصابة فتحلها وتعطيني عشرة دراهم.

كــن ازداد فكــرًا فــي أمرهــا وكثــرت عنــدها الوســاوس وبــات فــي قلــق فقــال لــه الجــزار: كــان اهللا فــي عونهــا، ول
عظــيم، ثــم قــال وردان الجــزار: فلمــا أصــبحت أتتنــي علــى العــادة وأعطتنــي الــدينار وأخــذت الخــروف وحملتــه 

  للحمال وراحت فأوصيت صبي على الدكان وتبعتها بحيث ال تراني.
  

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  ليلة الثمانين بعد الثالثمائة وفي ال

ــدكان وتبعتهــا بحيــث ال   قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن وردان الجــزار قــال: فأوصــيت صــبي علــى ال
ترانـــي، ولـــم أزل أعاينهـــا إلـــى أن خرجـــت مـــن مصـــر وأنـــا أتـــوارى خلفهـــا حتـــى وصـــلت إلـــى بســـاتين الـــوزير 

مكـان إلـى أن أتـت الجبـل فوصـلت إلـى مكـان فاختفيت حتى عصبت عيني الحمال وتبعتهـا مـن مكـان إلـى 
فيه حجر كبير وحطت القفص عن الحمال فصبرت إلى أن عادت بالحمال ورجعت ونزعت جميـع مـا كـان 
في القفص وغابت ساعة، فأتيت إلى ذلك الحجر فزحزحته ودخلـت فوجـدت خلفـه طابقـًا مـن نحـاس مفتوحـًا 

حتى وصلت إلى دهليز كثيـر النـور فمشـيت فرأيـت هيئتـه بـاب ودرجًا نازلة فنزلت في تلك الدرج قليًال قليًال 
قلعــة فارتكنــت فــي زوايــا فــي زوايــا البــاب فوجــدت صــفة بهــا ســاللم خــارج بــاب القاعــة فتعلقــت فيهــا فوجــدت 
صفة صغيرة بها طاقة تشرف على قاعة فنظرت في القاعة فوجدت المرأة قد أخذت الخـروف وقطعـت منـه 

  الباقي قدام دب كبير عظيم الخلقة فأكله عن آخره وهي تطبخ.مطايبه وعملته في قدر ورمت 
فلما فرغت أكلت كفايتها ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ وصـارت تشـرب بقـدح وتسـقي الـدب بطاسـة 
مــن ذهــب حتــى حصــل لهــا نشــوة الســكر، فنزعــت ثيابهــا ونامــت فقــام الــدب وواقعهــا وهــي تعاطيــه أحســن مــا 

لــس واســتراح ولــم يــزل كــذلك حتــى فعــل ذلــك عشــر مــرات ثــم وقــع كــل منهمــا يكــون لبنــي آدم حتــى فــرغ وج
  مغشيًا عليه وصارا ال يتحركان.

فقلت في نفسي هذا وقت انتهاز الفرصة، فنزلـت ومعـي سـكين تبـري العظـم قبـل اللحـم فلمـا صـرت عنـدهما 
واتكـأت عليـه  وجدتهما ال يتحرك فيهما عرق لما حصلت لهما من المشـقة فجعلـت السـكين فـي منحـر الـدب

حتــى خلصــته وانعزلــت رأســه عــن بدنــه فصــار لــه شــخير عظــيم مثــل شــخير الرعــد، فانتبهــت المــرأة مرعوبــة 
فلما رأت الدب مذبوحًا وأنا واقف والسكين في يدي زعقـت زعقـة عظيمـة حتـى ظننـت أن روحهـا قـد خرجـت 

عــدمت الرجــال حتــى تفعلــي  وقالــت لــي: يــا وردان أيكــون هــذا جــزاء اإلحســان فقلــت لهــا: يــا عــدوة نفســهاهل
الفعل الذميم، فأطرقت رأسها إلى األرض ال ترد جوابًا وتأملت الدب وقد نزعت رأسه عن جثته ثم قالت: يـا 
ـــه لـــك ويكـــون ســـبب لســـالمتك. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح  ـــذي أقول وردان أي شـــيء أحـــب إليـــك أن تســـمع ال

 فسكتت عن الكالم المباح.



  بعد الثالثمائة وفي الليلة الواحدة والثمانين 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن المــرة قالــت: يــا وردان أي شــيء أحــب إليــك أن تســمع الــذي أقولــه لــك 
ويكــون ســببًا لســالمتك وغنــاك إلــى آخــر الــدهر أو تخــالفني ويكــون ســببًا لهالكــك، فقلــت: أختــار أن أســمع 

هـذا الكنـز حاجتــك وتوجـه إلـى حــال كالمـك فحـدثيني بمـا شــئت، فقالـت اذبحنـي كمــا ذبحـت الـدب وخـذ مــن 
ســبيلك، فقلــت لهــا: أنــا خيــر مــن هــذا الــدب فــارجعي إلــى اهللا تعــالى وتــوبي وأتــزوج بــك ونعــيش بــاقي عمرنــا 
بهذا الكنز قالت: أيا وردان إن هذا بعيدًا كيـف أعـيش بعـده واهللا إن لـم تـذبحني ألتلفـن روحـك فـال تراجعنـي 

قلت: أذبحك وتروحين إلى لعنة اهللا ثم جذبتها مـن شـعرها وذبحتهـا تتلف وهذا ما عندي من الرأي والسالم ف
  وراحت إلى لعنة اهللا والمالئكة والناس جميعًا.

وبعد ذلك نظـرت فـي المحـل فوجـدت فيـه قبـة مـن الـذهب والفصـوص واللؤلـؤ مـا ال يقـدر علـى جمعـه أحـد  
الــذي كــان علــي وحملتــه مــن الملــوك فأخــذت قفــص الحمــال ومألتــه علــى قــدر مــا أطيــق وســترته بقماشــي 

وطلعــت مــن الكنــز وســرت ولــم أزل ســائرًا إلــى بــاب مصــر وٕاذا بعشــرة مــن جماعــة الحــاكم بــأمر اهللا مقبلــون 
قلـت: نعـم. قـال: حـط  ؟والحاكم خلفهم فقال: يا وردان، قلت: لبيك أيها الملك. قال: هـل قتلـت الـدب والمـرأة

ازعك أحد عليه. فحطيت القفص بين يديـه فكشـفه عن رأسك وطب نفسًا فجميع ما معك من المال لك ال ين
ورآه وقـــال: حـــدثني بخبرهمـــا وٕان كنـــت أعرفـــه كـــأني حاضـــر معكـــم فحدثتـــه بجميـــع مـــا جـــرى وهـــو يقـــول: 
صدقت. فقال: يا وردان قم سر بنا. فتوجهت إليه معه فوجدت الطابق مغلقًا فقال: ارفعه يا وردان فإن هـذا 

إنـه مرصـود باسـمك وصـفتك. فقلـت: واهللا ال أطيـق فتحـه. فقـال: تقـدم الكنز ال يقدر أحـد أن يفتحـه غيـرك ف
أنت في بركة اهللا. فتقـدمت إليـه وسـميت الللـه تعـالى ومـددت يـدي إلـى الطـابق فـارتفع كأنـه أخـف مـا يمـون 
فقــال الحــاكم: انــزل وأطلــع مــا فيــه فإنــه ال ينزلــه إال مــن باســمك وصــورتك وصــفاتك مــن حــين وضــع وقتــل 

هذه المرأة على يديك وهو عندي مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه حتى وقع. قـال وردان: فنزلـت الدب هذا الدب و 
ونقلــت لــه جميــع مــا فــي الكنــز ثــم دعــا بالــدواب وحملــه وأعطــاني قفصــي بمــا فيــه فأخذتــه وعــدت إلــى بيتــي 

  وفتحت لي دكانًا في السوق وهذا السوق موجود إلى اآلن ويعرف بسرق وردان.
 

  الشهوة في النساء ودواءها  حكاية تتضمن داء غلبة
ومما يحكى أيضًا أنه كان لبعض السالطين ابنة وقـد تعلـق قلبهـا بحـب عبـد أسـود فـافتض بكارتهـا وأولعـت 
بالنكاح فكانت ال تصبر عنه ساعة واحدة فكشفت أمرها إلى بعض القهرمانات فأخبرتها أنه ال شـيء يـنكح 

ا فأسـفرت عـن وجههـا ونظـرت إلـى القـرد وغمزتـه بعيونهـا أكثر من القرد فاتفق أن قردًا مر من تحت طاقتهـ
فقطع القرد وثاقه وسالسله وطلـع لهـا فخبأتـه فـي مكـان وصـار لـيًال ونهـارًا علـى أكـل وشـرب وجمـاع ففطـن 

  أبوها بذلك وأراد قتلها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد الثالثمائة 
لـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الســـلطان لمـــا فطـــن بـــأمر ابنتـــه وأراد قتلهـــا شـــعرت بـــذلك فتزيـــت بـــزي قا

المماليك وركبت فرسًا وأخـذت لهـا بغـًال وحملتـه مـن الـذهب والمعـادن والقمـاش مـا ال يوصـف وحملـت القـرد 
لحمـًا مـن معها وسارت حتى وصلت إلى مصر فنزلت في بعض بيوت الصحراء وصـارت كـل يـوم تشـتري 

شاب جزار ولكن ال تأتيه إال بعد الظهر وهي مصفرة اللون متغيرة الوجه. فقال الشاب فـي نفسـه: ال بـد أن 
لهذا المملوك من سبب عجيب فلما جاءت على العادة وأخذت اللحـم تبعهـا مـن حيـث ال تـراه قـال: ولـم أزل 

لـت هنـاك فنظـرت إليهـا مـن بعـض خلفها من حيث ال تراني حتى وصـلت إلـى مكانهـا الـذي بالصـحراء ودخ
جهاتــه فرأيتهــا اســتقرت بمكانهــا وأوقــدت النــار وطبخــت اللحــم وأكلــت كفايتهــا وقــدمت باقيــه إلــى القــرد الــذي 
معها فأكل كفاية ثم إنها نزعت ما عليها من الثياب ولبست أفخر ما عندها من مالبس النسـاء فعلمـت أنهـا 

م واقعها القرد نحو عشر مرات حتى غشي عليها. وبعد ذلك أنثى، ثم أحضرت خمرًا وشربت وسقت القرد ث
نشــر القــرد عليــه مــالءة مــن حريــر وراح إلــى محلــه فنزلــت إلــى وســط المكــان فــأحس بــي القــرد وأراد افتراســي 
فبادرته بسكين كانت معـي فضـربت بهـا كرشـه فانتبهـت الصـبية فزعـة مرعوبـة فـرأت القـرد علـى هـذه الحالـة 

  كادت أن تزهق روحها ثم وقعت مغشيًا عليها.فصرخت صرخة عظيمة حتى 
فلمــا أفاقــت مــن غشــيتها قالــت لــي: مــا حملــك علــى ذلــك لكــن بــاهللا عليــك أن تلحقنــي بــه فــال زلــت أالطفهــا  

وأضمن لها أني أقوم بما قام القرد من كثرة النكاح إلى أن سكن روعها وتزوجت بها فعجـزت عـن ذلـك ولـم 
عجائز وذكرت لها ما كان من أمرها فالتزمت لي بتـدبير هـذا األمـر أصبر عليه فشكوت حالي إلى بعض ال

وقالت لي: ال بد أن تأتيني بقدر وتمأله من الخل البكر وتأتيني بقدر رطل من العود فأتيـت لهـا بمـا طلبتـه 
فوضــعته فــي القــدر ووضــعت القــدر علــى النــار وغلتــه غليانــًا قويــًا ثــم أمرتنــي بنكــاح الصــبية فنكتهــا إلــى أن 

عليهــا فحملتهــا العجــوز وهــي ال تشــعر وألقــت فرجهــا علــى فــم القــدر بعــد أن صــعد دخانــه حتــى دخــل  غشــي
فرجها فنزل منه شيء تأملته فإذا هو دودتان إحداهما سوداء واألخرى صفراء، فقالت العجوز األولـى تربـت 

ال تطلب النكـاح وقـد من نكاح العبد والثانية من نكاح القرد فلما أفاقت من غشيتها استمرت معي مدة وهي 
  صرف اهللا عنها تلك الحالة وتعجبت من ذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال: وقــد صــرف اهللا عنهــا تلــك الحالــة وقــد تعجبــت مــن ذلــك 

ستمرت معه في أرغد عيش وأحسـن لـذة واتخـذت عنـدها العجـوز مكـان والـدتها ومـا زالـت فأخبرها بالقصة وا
هــي وزوجهــا فــي هنــاء وســرور إلــى أن أتــاهم هــازم اللــذات ومفــرق الجماعــات الحــي الــذي ال يمــوت وبيــده 

  الملك والملكوت.

  حكاية الحكماء أصحاب الطاووس والبوق والفرس



عظـيم ذو خطـر جسـيم وكـأن لـه ثـالث بنـات مثـل الـدور السـافرة  ومما يحكى أنه كان في قـديم الزمـان ملـك
والرياض الزاهرة وولد ذكر كأنه القمر فبينما الملك جالس على كرسي مملكته يومًا من األيام إذ دخـل عليـه 
ثالثة مـن الحكمـاء مـع أحـدهم طـاووس مـن ذهـب ومـع الثـاني بـوق مـن نحـاس ومـع الثالـث فـرس مـن عـاج 

فقــال صــاحب الطــاووس: إن منفعــة هــذا الطــاووس  ؟ك: مــا هــذه األشــياء ومــا منافعهــاوآبنــوس فقــال لهــم الملــ
أنــه كلمــا مضــت ســاعة مــن ليــل أو نهــار يصــفق بأجنحتــه ويزعــق وقــال صــاحب البــوق: إنــه إذا وضــع هــذا 
البوق على باب المدينة يكـون كالمحـافظ عليهـا فـإذا دخـل تلـك المدينـة عـدو يزعـق عليـه هـذا البـوق فيعـرف 

اليــد، وقــال صــاحب الفــرس: يــا مــوالي إن منفعــة هــذا الفــرس أنــه إذا ركبهــا إنســان توصــله إلــى أي ويمســك ب
  بالد أراد.

فقال الملك: ال انعم عليكم حتى أجرب منـافع هـذه الصـور ثـم إنـه جـرب الطـاووس فوجـده كمـا قـال صـاحبه 
نــى عليــك أن تــزوج كــل وجــرب البــوق فوجــده كمــا قــال صــاحبه فقــال الملــك للحكيمــين: تمنيــا علــي فقــاال نتم

واحد منـا بنتـًا مـن بناتـك ثـم تقـدم الحكـيم الثالـث صـاحب الفـرس وقبـل األرض بـين يـدي الملـك وقـال لـه: يـا 
ملك الزمان أنعم علي كما أنعمـت علـى أصـحابي فقـال لـه الملـك: حتـى أجـرب مـا أتيـت بـه فعنـد ذلـك تقـدم 

أختبـر منفعتهـا فقـال الملـك: يـا ولـدي جربهـا كمـا ابن الملك وقال: يـا والـدي أنـا أركـب هـذه الفـرس وأجربهـا و 
تحب فقام ابن الملك وركب الفرس وحرك رجليه فلم تتحرك من مكانها فقال: يا حكيم أين الـذي ادعيتـه مـن 

فعنــد ذلــك جــاء الحكــيم إلــى ابــن الملــك وأراه لولــب الصــعود. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن  ؟ســيرها
  الكالم المباح.

  
  رابعة والثمانين بعد الثالثمائة وفي الليلة ال

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الحكيم عرف ابن الملك لولب الصعود وقال له: افرك هذا اللولب ففركـه 
ابن الملك وٕاذا بالفرس قد تحرك وطار بابن الملك إلى عنان السماء ولم يزل طائرًا حتى غـاب عـن األعـين 

وندم على ركوبه الفرس ثم قال: إن الحكيم قد عمـل حيلـة علـى هالكـي  فعند ذلك احتار ابن الملك في أمره
فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ثم إنه جعل يتأمـل فـي جميـع أعضـاء الفـرس. فبينمـا هـو يتأمـل وقـع 
نظره على شيء مثل رأس الديك على كتف الفرس األيمن وكذلك األيسر فقال ابـن الملـك: مـا أرى فيـه أثـرًا 

هذين الزرين ففرك الزر الذي على الكتف األيمن فازدادت به الفرس طيرًا طالعة إلـى الجـو. فتركـه ثـم  غير
نظر إلى الكتف األيسر فرأى ذلك الزر ففركه فتناقصـت حركـات الفـرس مـن الصـعود إلـى الهبـوط ولـم تـزل 

  هابطة به إلى األرض قليًال قليًال وهو محترس على نفسه.
  فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح 



  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ابن الملك لما فرك الـزر األيسـر تناقصـت حركـات الفـرس مـن الصـعود  

إلــى الهبــوط ولــم تــزل هابطــة إلــى األرض قلــيًال قلــيًال وهــو محتــرس علــى نفســه فلمــا نظــر ابــن الملــك ذلــك 
ف منافع الفرس امتأل قلبه فرحًا وسرورًا وشكر اهللا تعالى على ما أنعم به عليه حيـث أنقـذه مـن الهـالك وعر 

ولــم يــزل هابطــًا طــول نهــاره ألنــه كــان حــال صــعوده بعــدت عنــه األرض وجعــل يــدور وجــه الفــرس كمــا يريــد 
ريــد أقبــل بهــا إلــى جهــة وهــي هابطــة بــه وٕاذا شــاء نــزل بهــا وٕاذا شــاء طلــع بهــا. فلمــا أتــم لــه مــن الفــرس مــا ي

األرض وصار ينظر إلى ما فيها من البالد والمدن التي ال يعرفها ألنه لم يرها طول عمره وكان مـن جملـة 
مــا رآه مدينــة مبنيــة بأحســن البنيــان وهــي فــي وســط األرض خضــراء ناضــرة ذات أشــجار وأنهــار فتفكــر فــي 

قــاليم هــي ثــم جعــل يطــوف حــول تلــك المدينــة نفســه وقــال: يــا ليــت شــعري مــا اســم هــذه المدينــة وفــي أي األ
ويتأملهــا يمينــًا وشــماًال وكــان النهــار قــد ولــى ودنــت الشــمس للمغيــب فقــال فــي نفســه: إنــي ال أجــد موضــعًا 
للمبيت أحسن من هذه المدينة فأنا أبيت فيها الليلة وعند الصباح أتوجه إلى أهلي ومحل ملكي وأعلم أهلـي 

  نظرت عيناي وصار يفتش على موضع يأمن فيه على نفسه وال يراه أحد.ووالدي بما جرى لي وأخبره بما 
فبينمــا هــو كــذلك وٕاذا بــه قــد نظــر فــي وســط المدينــة قصــرًا شــاهقًا فــي الهــواء وقــد أحــاط بــذلك القصــر ســور 
متســع بشــرفات عاليــات فقــال ابــن الملــك فــي نفســه: إن الموضــع ملــيح وجعــل يحــرك الــزر الــذي يهــبط بــه 

بطــًا بــه حتــى نــزل مســتويًا علــى ســطح القصــر ثــم نــزل مــن فــوق الفــرس وحمــد اهللا تعــالى الفــرس ولــم يــزل ها
وجعــل يــدور الفــرس ويتأملهــا ويقــول: واهللا إن الــذي عملــك بهــذه الصــفة لحكــيم مــاهر فــإن مــد اهللا تعــالى فــي 
أجلــي وردنــي إلــى بــالدي وأهلــي ســالمًا وجمــع بينـــي وبــين والــدي ألحســنن إلــى هــذا الحكــيم كــل اإلحســـان 
وألنعمن عليه غاية اإلنعـام ثـم جلـس فـوق سـطح القصـر حتـى علـم أن النـاس قـد نـاموا وقـد أضـر بـه الجـوع 

  والعطش ألنه منذ فارق والده لم يأكل طعامًا.
فقال في نفسه: إن مثـل هـذا القصـر ال يخلـو مـن الـرزق فتـرك الفـرس فـي مكـان ونـزل يتمشـى لينظـر شـيء 

جد ساحة مفروشة بالرخام فتعجب من ذلك المكان ومن حسن بنيانـه يأكله فوجد سلم فنزل منه إلى أسفل فو 
لكنه لم يجد في ذلك القصر حس حسيس وال أنس فوقف متحيرًا وصـار ينظـر يمينـًا وشـماًال وهـو ال يعـرف 
أين يتجه ثم قال في نفسه: ليس لي أحسن من أرجع إلى المكان الذي فيه فرسي وأبيـت عنـدها فـإذا أصـبح 

  سرت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.الصباح ركبتها و 
 

  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن ابـن الملـك قـال فــي نفسـه: لـيس لـي أحسـن مـن البيـات عنـد فرسـي فــإذا 

مقبــل إلــى ذلــك المحــل أصــبح الصــباح ركبتهــا وســرت فبينمــا هــو واقــف يحــدث نفســه بهــذا إذ نظــر إلــى نــور 
الذي الذي هو فيه فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة مـن الجـواري وبيـنهن صـبية ألفيـة بهيـة تحـاكي البـدر 

  الزاهر كما قال الشاعر: 



 كأنها البدر فـي داج مـن األفـق  جاءت بال موعد في ظلمة الغـسـق

 ق الخلقفي بهجة الحسن أو في رون  هيفاء من البرايا من يشـابـهـهـا

 سبحان من خلق اإلنسان من علـق  ناديت لما رأت عيني محـاسـنـهـا

 والـفـلـق بقول أعوذ برب الناس  أعيذها من عيون النـاس كـلـهـم

وكانــت تلــك الصــبية بنــت ملــك هــذه المدينــة وكــان أبوهــا يحبهــا حبــًا شــديدًا ومــن محبتــه إياهــا بنــى لهــا هــذا 
جـــيء إليــه وجواريهـــا تقــيم فيــه يومـــًا أو يــومين أو أكثــر ثـــم تعــود إلـــى القصــر فكانــت كلمـــا ضــاق صــدرها ت

سرايتها فاتفق أنها قد أتت الليلة من أجل الفرجة واالنشراح وصـارت ماشـية بـين الجـواري ومعهـا خـادم مقلـد 
بســيف فلمــا دخلــوا ذلــك القصــر فرشــوا الفــرش وأطلقــوا مجــامر البخــور ولعبــوا وانشــرحوا فبينمــا هــم فــي لعــب 

اح إذ هجم ابن الملك على ذلك الخادم ولطمه لطمة فبطحه وأخذ السيف من يده وهجم على الجـواري وانشر 
  الالتي مع ابنة الملك فشتتهم يمينًا وشماًال.

فلما نظرت ابنة الملـك حسـنه وجمالـه قالـت: لعلـك أنـت الـذي خطبتنـي مـن والـدي بـاألمس وردك وزعـم انـك 
ال ذلك الكالم فما أنت إال مليح وكان ابن ملك الهند قد خطبهـا مـن قبيح المنظر واهللا لقد كذب أبي كيف ق

  أبيها فرده ألنه بشع المنظر فظنت أنه هو الذي خطبها ثم أقبلت عليه وعانقته وقبلته ورقدت هي وٕاياه.
فقالت لها الجواري: يا سيدتي هذا ما هو الذي خطبك من أبيك ألن ذلك قبيح وهذا مليح وما يصلح الـذي  

مـــن أبيـــك ورده أن يكـــون خادمـــًا لهـــذا ولكـــن يـــا ســـيدتي إن هـــذا الفتـــى لـــه شـــأن عظـــيم ثـــم توجهـــت خطبـــك 
الجــواري إلــى الخــادم المبطــوح وأيقظنــه فوثــب مرعوبــًا وفــتش علــى ســيفه فلــم يجــده بيــده فقالــت لــه الجــواري: 

لــى ابنتــه الــذي أخــذ ســيفك وبطحــك جــالس مــع ابنــة الملــك، وكــان ذلــك الخــادم قــد وكلــه الملــك بالمحافظــة ع
خوفًا عليها من نوائب الزمان وطـوارق الحـدثان فقـام ذلـك الخـادم وتوجـه إلـى السـتر ورفعـه فـرأى ابنـة الملـك 

  جالسة مع ابن الملك وهما يتحدثان.
فلما نطرهما الخادم قال البن الملك: يا سيدي هل أنت إنسـي أو جنـي فقـال لـه ابـن الملـك: ويلـك يـا أنجـس 

لملوك األكاسرة من الشـياطين الكـافرة ثـم إنـه أخـذ السـيف بيـده وقـال لـه: أنـا صـهر العبيد كيف تجعل أوالد ا
الملــك وقــد زوجنــي بابنتــه وأمرنــي بالــدخول عليهــا فلمــا ســمع الخــادم منــه ذلــك الكــالم قــال لــه: يــا ســيدي إن 
كنــت مــن اإلنــس كمــا زعمــت فإنهــا مــا تصــلح إال لــك وأنــت أحــق بهــا مــن غيــرك. ثــم إن الخــادم توجــه إلــى 

  لملك وهو صارخ وقد شق ثيابه وحثا التراب على رأسه.ا
فلما سمع الملك صياحه قال له: ما الذي دهاك فقد رجفت فؤادي أخبرني بسرعة وأوجز في الكالم فقـال لـه 
الخــادم: أدرك ابنتــك فإنهــا قــد اســتولى عليــا شــيطان مــن الجــن فــي زي اإلنــس مصــور بصــورة أوالد الملــوك، 

لملك منـه هـذا الكـالم هـم بقتلـه، وقـال لـه: كيـف تغافلـت عـن ابنتـي حتـى لحقهـا هـذا فدونك وٕاياه فلما سمع ا
العارض ثم إن الملك توجه إلى القصر الذي فيه ابنته، فلما وصل إليه وجد الجواري قائمات فقال لهـن: مـا 

الغـالم  قلت له: أيهـا الملـك بينمـا نحـن جالسـات معهـا لـم نشـعر إال وقـد هجـم علينـا هـذا ؟الذي جرى البنتي



كأنه البدر التمام ولم نر أحسن منه وجهًا وبيده سيف مسلول فسـألناه عـن حالـه فـزعم أنـك قـد زوجتـه ابنتـك 
  ونحن ال نعلم شيئًا غير هذا وال نعرف هل هو إنسي أو جني ولكنه عفيف أديب ال يتعاطى القبيح.

أى ابـن الملـك جالسـًا مـع ابنتـه يتحـدثان فلما سمع الملك مقالتهن برد ما به ثم أنه رفع الستر قليًال ونظـر فـر 
وهو في أحسن التصوير ووجهه كالبدر المنير فلم يقـدر أن يمسـك نفسـه مـن غيرتـه علـى ابنتـه فرفـع السـتر 

قالـت: نعـم.  ؟ودخل وبيده سيف مسلول وهجم عليهما كأنه الغول فلما نظره ابن الملـك قـال لهـا: أهـذا أبـوك
  الم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الك

 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ابــن الملــك لمــا رأى الملــك بيــده ســيف مســلول وقــد هجــم عليهمــا كأنــه 

قالــت: نعــم فعنــد ذلــك وثــب قائمــًا علــى قدميــه وتنــاول ســيفه بيــده وصــاح علــى  ؟الغــول قــال لهــا: أهــذا أبــوك
رة فأدهشـه وهـم أن يجمــل عليـه بالسـيف فعلـم الملـك أنـه أوثــب منـه فأغمـد سـيفه ثـم وقــف الملـك صـيحة منكـ

فقال ابـن الملـك: لـوال أنـي  ؟حتى انتهى إليه ابن الملك فقابله بمالطفة وقال: يا فتى هل أنت إنسي أم جني
كاسـرة الـذي أرعى ذمامك وحرمة ابنتك لسفكت دمـك كيـف تنسـبني إللـى الشـياطين وأنـا مـن أوالد الملـوك األ

  لو شاءوا ألخذوا ملكك وزلزلوك عن عزك وسلطانك، وسلبوا عنك جميع ما في أوطانك.
فلما سمع الملك كالمه هابه وخاف على نفسه منه وقال لـه: إن كنـت مـن أوالد الملـوك، كمـا زعمـت فكيـف 

وجتـك دخلت قصري بغيـر إذنـي وهتكـت حرمتـي، ووصـلت إلـى بنتـي وزعمـت أنـك بعلهـا وادعيـت أنـي قـد ز 
بهـا وأنـا قــد قتلـت الملـوك وأبنــاء الملـوك حـين خطبوهــا منـي ومـن ينجيــك مـن سـطوتي وأنــا إن صـحت علــى 
عبيــدي وغلمــاني وأمــرتهم بقتلــك لقتلــوك فــي الحــال فمــن يخلصــك مــن يــدي فلمــا ســمع ابــن الملــك منــه ذلــك 

نـي، وهـل رأيـت الكالم قال للملك: إني ألعجب منك ومن قلة بصيرتك هل تطمـع البنتـك فـي بعـل أحسـن م
  أحدًا أثبت جنانًا وأكثر مكافأة وأعز سلطانًا وجنودًا وأعوانًا مني.

فقال له الملك: ال واهللا ولكن وددت يا فتى أن تكون خاطبًا لها على رؤوس األشـهاد حتـى أزوجـك بهـا وأمـا 
ا الملــك إذا إذا زوجتــك بهــا خفيــة فإنــك تفضــحني فيهــا فقــال لــه ابــن الملــك: لقــد أحســنت فــي قولــك ولكــن أيهــ

اجتمعــت عبيــدك وخــدمك وجنــودك علــي وقتلــوني كمــا زعمــت فإنــك تفضــح نفســك وتبقــى النــاس فيــك بــين 
  مصدق ومكذب ومن الرأي عندي أن ترجع أيها الملك إلى ما أشير به عليك.

فقال له الملك: هات حديثك فقال له ابن الملك: الذي أحدثك به إما أن تبارزني أنا وأنت خاصة فمـن قتـل  
صــاحبه كــان أحـــق وأولــى بالملـــك وأمــا أن تتركنـــي فــي هـــذه الليلــة وٕاذا كـــان الصــباح فـــأخرج إلــى عســـكرك 
وجنودك وغلمانك وأخبرني بعدتهم، فقال له الملك إن عدتهم أربعون ألف فارس غير العبيد الذين لي وغيـر 

وقـل لهـم. وأدرك شـهرزاد  أتباعهم وهم مثلهم فـي العـدد، فقـال ابـن الملـك إذا كـان طلـوع النهـار فأخرجـه إلـي
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ابــن الملــك قــال لــه: إذا كــان طلــوع النهــار فــأخرجهم إلــي وقــل لهــم هــذا 

وأنكــم ال تقــدرون عليــه ثــم اتركنــي  خطيــب ابنتــي علــى شــرط أن يبــارزكم جميعــًا وادعــى أنــه يغلــبكم ويقهــركم
معهم أبارزهم، فإذا قتلوني فذلك أخفى لسرك وأصون لعرضك وٕان غلبتهم وقهرتهم فمثلـي يرغـب الملـك فـي 
مصاهرته فلما سمع الملك كالمه استحسن رأيه وقبل رأيه، مع ما استعظمه من قوله وما هاله من أمره فـي 

له. ثم جلسا يتحدثان وبعـد ذلـك دعـا الملـم بالخـادم وأمـره أن  عزمه على مبارزة جميع عسكره الذين وصفهم
يخــرج مــن وقتــه وســاعته إلــى وزيــره ويــأمره أن يجمــع العســاكر ويــأمرهم بحمــل أســلحتهم وأن يركبــوا خيــولهم 
فسار الخادم إلى الوزير وأعلمه بما أمره به الملك فعند ذلك طلب الوزير نقباء الجيش وأكابر الدولة وأمـرهم 

  بوا خيولهم ويخرجوا البسين آالت الحرب. هذا ما كان من أمرهم.أن يرك
وأما ما كان من أمر الملك فإنه ما زال يتحدث مـع الغـالم حيـث أعجبـه حديثـه وعقلـه وأدبـه فبينمـا يتحـدثان 
وٕاذا بالصبح قد أصبح فقام الملـك وتوجـه إلـى يختـه وأمـر جيشـه بـالركوب وقـدم البـن الملـك فرسـًا جيـدًا مـن 

يله فقال له: ال يعجبني شيء من خيلك وال أركب إال الفرس التي جئت راكبًا عليها فقـال لـه الملـك: خيار خ
فقال له: هي فوق قصرك فقال له: في أي موضع في قصري فقـال: علـى السـطح. فلمـا سـمع  ؟وأين فرسك

هـذا الوقـت كالمه قال له: هذا أول ما ظهر من خيالك يـا ويلـك كيـف تكـون الفـرس فـوق السـطح ولكـن فـي 
يظهر صدقك من كذبك ثم إن الملك التفت إلى بعض خواصه وقـال لـه: امـض إلـى قصـري واحضـر الـذي 
تجده فوق السطح فصار الناس متعجبين من قول الفتى ويقول بعضهم لبعض: كيف ينـزل هـذا الفـرس مـن 

إلـى أعـاله فـرأى ساللم السطح إن هذا شيء مـا سـمعنا بمثلـه، ثـم إن الـذي أرسـله الملـك إلـى القصـر صـعد 
الفرس قائمًا ولم ير أحسـن منـه فتقـدم إليـه وتأملـه فوجـده مـن اآلبنـوس والعـاج وكـان بعـض خـوًا الملـك طلـع 
معه أيضًا، فلما نظروا إلى الفرس تضاحكوا وقالوا وعلى مثل هذا الفرس يكون ما ذكره الفتـى فمـا أظنـه إال 

  مجنونًا ولكن سوف يظهر لنا أمره.
  باح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الص

  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد الثالثمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن خــوًا الملــك لمــا نظــروا الفــرس تضــاحكوا وقــالوا وعلــى مثــل هــذا الفــرس 

إنهـم يكون مـا ذكـره الفتـى فمـا أظنـه إال مجنونـًا ولكـن سـوف يظهـر لنـا أمـره وربمـا يكـون لـه شـأن عظـيم ثـم 
رفعوا الفرس على أيديهم ولم يزالوا حاملين لها حتى وصلوا إلى قدام الملك وأوقفوها بين يديه فاجتمع عليهـا 
النــاس ينظــرون مــن حســن صــنعتها، وحســن ســرجها ولجامهــا واستحســنها الملــك أيضــًا وتعجــب منهــا غايــة 

  ه فرسي وسوف ترى منها العجب.العجب، ثم قال لبن الملك: يا فتى أهذه فرسك فقال: نعم أيها الملك هذ
فقــال لــه الملــك: خــذ فرســك واركبهــا قــال: ال أركبهــا إال إذا بعــد عنهــا العســاكر فــأمر الملــك العســكر الــذين  

حوله أن يبتعدوا عنها مقدار رمية السهم فقـال لـه: أيهـا الملـك هاأنـا رائـح أركـب فرسـي وأحمـل علـى جيشـك 



ال لـه الملـك: افعـل مـا تريـد وال تبـق علـيهم فـإنهم ال يبقـون عليـك ثـم فأفرقهم يمينًا وشماًال وأصدع قلوبهم فقـ
إن ابــن الملــك توجــه إلــى فرســه وركبهــا واصــطفت لــه الجيــوش وقــال بعضــهم لــبعض: إذا وصــل الغــالم بــين 
الصفوف نأخذه بأسـنة الرمـاح وشـفار الصـفاح. فقـال واحـد مـنهم: واهللا غنهـا مصـيبة كيـف نقتـل هـذا الغـالم 

مليح والقد الرجيح فقال واحد آخر: واهللا لـن تصـلوا إليـه إال بعـد أمـر عظـيم ومـا فعـل الفتـى صلحب الوجه ال
هذه الفعال إال لما علـم مـن شـجاعة نفسـه وبراعتـه، فلمـا اسـتوى ابـن الملـك علـى فرسـه فـرك لولـب الصـعود 

حركــات فتطاولــت إليــه األبصــار لينظــروا مــاذا يريــد أن يفعــل فماجــت فرســه واضــطربت حتــى عملــت أغــرب 
  تعملها الخيل وامتأل جوفها بالهواء ثم ارتفعت وصعدت في الجو.

فلما رآه الملك قد ارتفع وصعد على جيشه قال: ويلكم خذوه قبل أن تفوتكم فعند ذلك قال له وزرائـه ونوابـه: 
لـى أيها الملك هل أحد يلحق الطيـر الطـائر ومـا هـذا إال سـحر عظـيم قـد نجـاك اهللا منـه فاحمـد اهللا تعـالى ع

خالصك من يده فرجع الملك إلى قصره بعدما رأى من ابن الملك ما رأى ولما وصل إلى قصـره ذهـب إلـى 
ابنتــه وأخبرهــا بمــا جــرى لــه مــع ابــن الملــك فــي الميــدان فوجــدها كثيــرة التأســف عليــه وعلــى فراقــه ثــم أنهــا 

  مرضت مرضًا شديدًا، ولزمت الوساد.
بلهــا بــين عينيهــا وقــال لهــا: يــا ابنتــي احمــدي اهللا تعــالى واشــكريه فلمــا رآهــا أبوهــا علــى تلــك الحالــة ضــمها وق

حيث خلصنا من هذا الساحر الماكر وجعل يكرر عليها ما رآه من ابن الملك ويذكر لها صفة صـعوده فـي 
الهــواء وهــي ال تصــغي إلــى شــيء مــن قــول أبيهــا واشــتد بكاؤهــا ونحيبهــا ثــم قالــت فــي نفســها: واهللا ال آكــل 

رابًا حتـى يجمـع اهللا بينـي وبينـه فحصـل ألبيهـا الملـك هـم عظـيم مـن أجـل ذلـك وشـق عليـه طعامًا وأشرب ش
حال ابنته وصار حزين القلـب عليهـا وكلمـا يالطفهـا ال تـزداد إال شـغفًا بـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

 عن الكالم المباح.



  وفي الليلة التسعين بعد الثالثمائة 
ن الملك صار حزين القلب على ابنته وكلما يالطفها ال تـزداد إال شـغفًا بـه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أ

  هذا ما كان من أمر الملك وابنته.
وأما ما كان من أمر ابن الملك فإنه لما صعد فـي الجـو اختلـى بنفسـه وتـذكر حسـن الجاريـة وجمالهـا وكـان 

تلـك المدينـة صـنعاء ثـم أنـه جـد فـي قد سأل أصحاب الملك عن اسم المدينة واسم الملك واسم ابنتـه وكانـت 
السيرحتى أشرف على مدينة أبيه ودار حول المدينة ثم توجه إلى قصر أبيه ونزل فوق السطح وترك فرسـه 
هناك ونزل إلى والده ودخل عليه فوجده حزينًا كئيبًا ألجل فراقـه فلمـا رآه والـده قـام إليـه واعتنقـه وضـمه إلـى 

ه لما اجتمع بوالده وسأله عن الحكيم الذي عمل الفرس وقال: يـا والـدي مـا صدره وفرح به فرحًا شديدًا ثم أن
فعل الدهر به فقال له والده: ال بارك اهللا في الحكيم وال في الساعة التي رأيته فيها ألنه هو الذي كان سـببًا 

لســجن لفراقــك منــا وهــو مســجون يــا ولــدي مــن يــوم غبــت عنــا فــأمر ابــن الملــك بــاإلفراج عنــه وٕاخراجــه مــن ا
  وٕاحضاره بين يديه.

فلما حضر بين يديه خلع عليه وأحسن إليه غاية اإلحسان إال أنه لم يزوجه ابنتـه فغضـب الحكـيم مـن أجـل 
ذلك غضبًا شديدًا وندم علـى مـا فعـل وعلـم أن ابـن الملـك قـد عـرف سـر الفـرس وكيفيـة سـيرها ثـم أن الملـك 

ذلــك وال تركبهــا أبــدًا بعــد يومــك هــذا ألنــك ال تعــرف قــال البنــه: الــرأي عنــدي أنــك ال تقــرب هــذا الفــرس بعــد 
أحوالهــا فأنــت منهــا علــى غــرور وكــان ابــن الملــك قــد حــدث أبــاه بمــا جــرى لــه مــع ابنــة الملــك صــاحب نلــك 

  المدينة وما جرى له مع أبيها.
جاريـة فقال له أبوه: لو أراد الملك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخير ثم إن ابن الملـك هاجـت بالبلـه بحـب ال

ابنــة الملــك صــاحب صــنعاء فقــام إلــى الفــرس وركبهــا وفــرك لولــب الصــعود فطــارت بــه فــي الهــواء وعلــت بــه 
إلى عنان السماء فلما أصبح الصباح افتقده أبوه فلم يجده فطلع إلـى أعلـى القصـر وهـو ملهـوف فنظـر إلـى 

رس ويخفي أمـره، ثـم قـال فـي ابنه وهو صاعد في الهواء فتأسف على فراقه وندم كل الندم حيث لم يأخذ الف
نفسه: واهللا إن رجع إلي ولدي ما بقيت أخلي هذا الفرس ألجل أن يطمئن قلبي على ولدي ثم إنـه عـاد إلـى 

  بكائه ونحيبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الحادية والتسعين بعد الثالثمائة  
  الملك عاد إلى بكائه ونحيبه من حزنه على ولده، هذا ما كان من أمره.قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن 

وأما ما كان من أمر ابنه فإنه لم يزل سائرًا في الجو حتى وقف على مدينة صنعاء ونزل فـي المكـان الـذي 
كــان فيــه أوًال ومشــى مســتخفيًا حتــى وصــل إلــى محــل ابنــة الملــك فلــم يجــدها ال هــي وال جواريهــا وال الخــادم 

ذي كان محافظًا عليها فعظم عليه ذلك ثم إنه دار يفتش عليها في القصر فوجدها فـي مجلـس آخـر غيـر ال
  محلها الذي اجتمع معها فيه وقد لزمت الوساد وحولها الجواري والدايات فدخل عليهن وسلم عليهن.



ها فقـال لهـا: يـا فلما سمعت الجارية كالمه قامـت إليـه واعتنقتـه وجعلـت تقبلـه بـين عينيـه وتضـمه إلـى صـدر 
سيدتي أوحشتيني هذه المدة فقالت له: أنت الذي أوحشـتني ولـو طالـت غيبتـك عنـي لكنـت هلكـت بـال شـك، 
فقال لها: يا سيدتي كيف رأيـت حـالي مـع أبيـك ومـا صـنع بـي ولـوال محبتـك يـا فتنـة العـالمين لقتلتـه وجعلتـه 

هــل تطيــب حيــاتي بعــدك فقــال لهــا: عبــرة للنــاظرين ولكــن أحبــه مــن أجلــك فقالــت لــه: كيــف تغيــب عنــي و 
أتطيعيني وتصغي إلى قولي، فقالت له: قل ما شئت فإني أجيبك إلى ما تدعوني إليه وال أخالفك في شـيء 

  فقال لها: سيري معي إلى بالدي وملكي فقالت له: حبًا وكرامة.
لى على ذلك، ثـم صـعد بهـا فلما سمع ابن الملك كالمها، فرح فرحًا شديدًا وأخذ بيدها وعاهدها بعهد اهللا تعا

إلى أعلى سطح القصر وركب فرسه وأركبها خلفـه، ثـم ضـمها إليـه وشـدها شـدًا وثيقـًا وحـرك لولـب الصـعود 
الذي في كتف الفرس فصعدت بهما إلى الجو، فعند ذلك زعقت الجواري وأعلمن الملك أباها وأمهـا فصـعدا 

الفـرس اآلبنـوس وهـي طـائرة بهمـا فـي الهـواء فعنـد مبادرين إلى سطح القصر، والتفت الملك إلى الجو فرأى 
ذلك انزعج الملك وزاد انزعاجـه وقـال: يـا ابـن الملـك سـألتك بـاهللا أن ترحمنـي وتـرحم زوجتـي، وال تفـرق بيننـا 

  وبين بنتنا فلم يجبه ابن الملك.
الزمـان هـل لـك ثم أن ابن الملك ظن في نفسه أن الجارية ندمت علـى فـراق أمهـا وأبيهـا، فقـال لهـا: يـا فتنـة 

أن أردك إلــى أمــك وأبيــك فقالــت لــه: يــا ســيدي واهللا مــا مــرادي ذلــك إنمــا مــرادي أن أكــون معــك أينمــا تكــون 
  ألنني مشغولة بمحبتك عن كل شيء حتى أبي وأمي.

فلما سمع ابن الملك كالمها فرح بـذلك فرحـًا شـديدًا وجعـل يسـير الفـرس بهمـا سـيرًا لطيفـًا لكـيال يزعجهـا ولـم 
ر بها حتى نظر إلى مرج أخضر وفيه عين جارية فنزال هناك وأكـال وشـربا ثـم أن ابـن الملـك ركـب يزل يسي

فرسـه وأردفهـا خلفــه وأوثقهـا بالربـاط خوفــًا عليهـا وســار بهـا ولـم يــزل فـي الهــواء حتـى وصـل إلــى مدينـة أبيــه 
  فاشتد فرحه.

ه أعظــم مــن ملــك أبيهــا فأنزلهــا فــي ثــم أراد أن يظهــر للجاريــة محــل ســلطانه وملــك أبيــه ويعرفهــا أن ملــك أبيــ
بعض البساتين التي يتفرج فيها والده وأدخلها في المقصورة المعـدة ألبيـه واوقـف الفـرس اآلبنـوس علـى بـاب 
تلك المقصورة، وأوصى الجارية بالمحافظة على الفرس وقال لها اقعدي ههنا حتى أرسل إليك رسولي فإني 

وأظهر لك ملكي ففرحت الجاريـة عنـدما سـمعت منـه هـذا الكـالم، متوجه إلى أبي ألجل أن أهيء لك قصرًا 
  وقالت له: افعل ما تريد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد الثالثمائة 

مـا تريـد، قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية فرحت عندما سمعت منه هذا الكالم، وقالـت لـه: افعـل 
ثــم خطــر ببالهــا أنهــا ال تــدخل إال بالتبجيــل والتشــريف كمــا يصــلح ألمثالهــا، ثــم أن ابــن الملــك تركهــا وســار 
حتى وصل إلى المدينة ودخل على أبيه فلما رأى أبوه فرح بقدومـه وتلقـاه ورحـب بـه، ثـم أن ابـن الملـك قـال 

تركتهــا خــارج المدينــة فــي بعــض البســاتين  لوالــده: اعلــم أننــي أتيــت ببنــت الملــك التــي كنــت أعلمتــك بهــا وقــد



وجئت أعلمك بها ألجـل أن تهـيء الموكـب وتخـرج لمالقاتهـا وتظهـر لهـا ملكـك واعوانـك وجنـودك. فقـال لـه 
الملك: حبًا وكرامـة، ثـم أمـر مـن وقتـه وسـاعته أهـل المدينـة أن يزينـوا المدينـة أحسـن زينـة وركـب فـي أكمـل 

كــابر دولتــه وســائر مملكتــه وخدمــه، وأخــرج ابــن الملــك مــن قصــره هيبــة وأحســن زينــة هــو وجميــع عســاكره وأ
الحلي والحلل وما تدخره الملوك وهيأ لها عمارة مـن الـديباج األخضـر واألحمـر واألصـفر وأجلـس علـى تلـك 

  العمارة الهنديات والروميات والحبشيات وأظهر من الذخائر شيئًا عجيبًا.
بق إلى البستان ودخل المقصورة التي تركها فيها وفتش فيها فلم ثم أن ابن الملك ترك العمارة بمن فيها وس 

يجــدها ولــم يجــد الفــرس، فعنــد ذلــك لطــم علــى وجهــه ومــزق ثيابــه وجعــل يطــوف فــي البســتان وهــو مــدهوش 
العقل، ثم بعد ذلك رجع إلى عقله وقال في نفسه: كيف علمـت بسـر هـذا الفـرس وأنـا لـم أعلمهـا بشـيء مـن 

سي الذي عمل الفـرس قـد وقـع عليهـا وأخـذها جـزاء مـا عملـه والـدي معـه، ثـم أن ابـن ذلك ولعل الحكيم الفار 
 ؟الملك طلب حراس البستان وسألهم عمن مر بهـم وقـال لهـم: هـل نظـرتم أحـدًا مـر بكـم ودخـل هـذا البسـتان
ع فقــالوا: مــا رأينــا أحــدًا دخــل البســتان ســوى الحكــيم الفارســي فإنــه دخــل ليجمــع الحشــائش النافعــة، فلمــا ســم

كالمهــم صــح عنــدهم أن الــذي أخــذ الجاريــة هــو ذلــك الحكــيم. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 
  المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد الثالثمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن ابـن الملـك لمـا سـمع كالمهـم صـح عنـده أن الـذي أخـذ الجاريـة هـو ذلـك 

لمقــدر أن ابــن الملــك لمــا تــرك الجاريــة فــي المقصــورة التــي فيهــا البســتان وذهــب إلــى الحكــيم، وكــان بــاألمر ا
قصــر أبيــه ليهــيء أمــره دخــل الحكــيم الفارســي البســتان ليجمــع شــيئًا مــن الحشــيش النــافع فشــم رائحــة المســك 
الطيــب التــي عبــق منهــا المكــان وكــان ذلــك الطيــب مــن رائحــة ابنــة الملــك فقصــد الحكــيم تلــك الرائحــة حتــى 

  وصل إلى تلك المقصورة فرأى الفرس التي صنعها بيده على باب المقصورة.
فلما رأى الحكيم الفرس امتأل قلبه فرحًا وسرورًا إال أنه كان كثير التأسف على الفرس حيث خرجت من يـده 

د أن فتقدم إلى الفرس وافتقـد جميـع أجزائهـا فوجـدها سـالمة، ولمـا أراد أن يركبهـا ويسـير قـال فـي نفسـه: ال بـ
أنظر ما جـاء بـه ابـن الملـك وتركـه مـع الفـرس ههنـا، فـدخل المقصـورة فوجـد الجاريـة جالسـة وهـي كالشـمس 
الصاحية في السماء الصافية، ثم توجه إلى المدينة ليجيء لها بموكب ويدخلها المدينة فقالت لـه: مـن أنـت 

إلـى بسـتان آخـر قريـب مـن المدينـة. فقال لها: يا سيدتي أنا رسول الملك قد أرسـلني إليـك وأمرنـي أن أنقلـك 
فلما سمعت الجارية منه ذلك الكالم دخل فـي عقلهـا فصـدقته وقامـت معـه. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

  عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد الثالثمائة 

ن الملــك صــدقت كالمــه قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الحكــيم الفــارس لمــا أخبــر الجاريــة بــأحوال ابــ
ودخل في عقلها وقامت معه ووضعت يدها في يده ثم قالت له: يا والدي ما الذي جئـت لـي بـه معـك حتـى 



أركبه فقال: يا سيدتي الفـر سـالتي جئـت عليهـا تركبينهـا فقالـت لـه: أنـا ال أقـدر علـى ركوبهـا وحـدي، فتبسـم 
نـا أركـب معـك بنفسـي، ثـم ركـب وأركـب الجاريـة الحكيم عندما سمع ذلـك وعلـم أنـه قـد ظفـر بهـا فقـال لهـا: أ

خلفه وضمها إليـه وشـد وثاقهـا وهـي ال تعلـم مـا يريـد بهـا، ثـم إنـه حـرك لولـب الصـعود فـامتأل جـوف الفـرس 
بالهواء وتحركت وماجت ثم ارتفعت صاعدة في الجو ولم تزل سائرة بهمـا حتـى غابـت عـن المدينـة. فقالـت 

ن ابـن الملـك حيـث زعمـت أنـه أرسـلك إلـي، فقـال لهـا الحكـيم: قـبح اهللا له الصبية: يـا هـذا أيـن الـذي قلتـه عـ
ابن الملك فإنه خبيث لئيم، فقالت لـه: يـا ويلـك كيـف تخـالف أمـر مـوالك فيمـا أمـرك بـه فقـال لهـا: لـيس هـو 

فقالت: ال أعرفك إال بما عرفتني به عن نفسك فقال لها: إنمـا إخبـاري لـك بهـذا  ؟موالي فهل تعرفين من أنا
بر حيلة مني عليك وعلى ابن الملك، ولقد كنت متأسفًا طول عمـري علـى هـذه الفـرس التـي تحتـك فإنهـا الخ

صــناعتي وكــان قــد اســتولى عليهــا واآلن قــد ظفــرت بهــا وبــك أيضــًا، وقــد أحرقــت قلبــه كمــا أحــرق قلبــي وال 
  يتمكن منها بعد ذلك أبدًا فطيبي قلبًا وقري عينًا فأنا لك أنفع منه.

الجاريــة كالمــه لطمــت علــى وجههــا ونــادت: يــا أســفاه ال حصــلت حبيبــي وال بقيــت عنــد أبــي فلمــا ســمعت  
وأمي، وبكت بكاًء شديدًا على ما حل بها ولم يزل الحكيم سائرًا بها إلى بـالد الـروم حتـى نـزل بهـا فـي مـرج 

، فـاتفق أخضر ذي أنهار وأشـجار واكـن ذلـك المـرج بـالقرب مـن مدينـة وفـي تلـك المدينـة ملـك عظـيم الشـأن
فــي ذلــك اليــوم أن ملــك تلــك المدينــة خــرج إلــى الصــيد والنزهــة فجــاز علــى ذلــك المــرج فــرأى الحكــيم واقفــًا 
والفــرس والجاريــة بجانبــه، فلــم يشــعر الحكــيم إال وقــد هجــم عليــه عبيــد الملــك وأخــذوه هــو والجاريــة والفــرس 

نظـر إلـى حسـن الجاريـة وجمالهـا قـال وأوقفوا الجميع بين يدي الملك، فلمـا نظـر إلـى قـبح منظـره وبشـاعته و 
لهــا: يــا ســيدتي مــا نســبة هــذا الشــيخ منــك، فبــادر الحكــيم بــالجواب وقــال: هــي زوجتــي وابنــة عمــي، كذبتــه 

  الجارية عندما سمعت قوله وقالت: أيها الملك واهللا ال أعرفه وال هو بعلي بل أخذني قهرًا بالحيلة.
ى كــاد أن يمــوت، ثــم أمــر الملــك أن يحملــوه إلــى المدينــة فلمــا ســمع الملــك مقالهــا أمــر بضــربه فضــربوه حتــ

ويطرحوه في السـجن ففعلـوا بـه ذلـك، ثـم إن الملـك أخـذ الجاريـة والفـرس منـه ولكنـه لـم يعلـم بـأمر الفـرس وال 
  بكيفية سرها. هذا ما كان من أمر الحكيم والجارية.

إليـه مـن المـال وسـافر وهـو فـي أسـوأ  وأما ما كان من أمر ابن الملك فإنه لبس ثياب السفر وأخذ مـا يحتـاج
حــال وســار مســرعًا يقــتص األثــر فــي طلبهمــا مــن بلــد إلــى بلــد ومــن مدينــة إلــى مدينــة ويســأل عــن الفــرس 
اآلبنوس وكـل مـن سـمع منـه خبـر الفـرس اآلبنـوس يتعجـب منـه ويسـتعظم ذلـك منـه، فأقـام علـى هـذا الحـال 

يقــع لهمــا علــى خبــر، ثــم إنــه ســار إلــى مدينــة أبــي  مــدة مــن الزمــان ومــع كثــرة الســؤال والتفتــيش عليهمــا لــم
الجارية وسأل هناك فلم يسمع لها بخبر ووجد أباها حزينًا على فقدها فرجع وقصد بالد الروم وجعل يقتص 

  أثرهما ويسأل عنهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الخامسة والتسعين بعد الثالثمائة 
غني أيها الملـك السـعيد أن ابـن الملـك قصـد بـالد الـروم وجعـل يقـتص أثرهمـا ويسـأل عنهمـا، فـاتفق قالت: بل

أنه نزل في خـان مـن الخانـات فـرأى جماعـة مـن التجـار جالسـين يتحـدثون فجلـس قريبـًا مـنهم فسـمع أحـدهم 
ينـة كـذا وذكـر قال: إني كنت في بعض الجهات من مد ؟يقول: لقد رأيت عجبًا من العجائب فقالوا: وما هو

اسم المدينة التـي فيهـا الجاريـة فسـمعت أهلهـا يتحـدثون بحـديث غريـب وهـو أن ملـك المدينـة خـرج يومـًا مـن 
األيام إلى الصيد والقنص ومعه جماعة من أصحابه وأكابر دولته. فلمـا طلعـوا إلـى البريـة جـازوا علـى مـرج 

عــه فــرس مــن آبنــوس فامــا الرجــل فإنــه قبــيح أخضــر فوجــدوا هنــاك رجــًال واقفــًا وٕالــى جانبــه امــرأة جالســة وم
المنظر مهول الصورة جدًا وأما المرأة فإنها صبية ذات حسن وجمال وبهاء وكمال وقد واعتدال وأما الفـرس 
فإنهــا مــن العجائــب التــي لــم يــر الــراؤون أحســن منهــا وال أجمــل مــن صــنعتها فقــال لــه الحاضــرون: فمــا فعــل 

أخذه الملك وسأله عن الجارية فادعى أنها زوجته وابنة عمـه وامـا الجاريـة فقال: أما الرجل فإنه  ؟الملك بهم
  فإنها كذبته في قوله فاخذها الملك منه وامر بضربه وطرحه السجن وأما الفرس اآلبنوس فما لي بها علم.

فلمــا ســمع ابــن الملــك هــذا الكــالم مــن التــاجر دنــا منــه وصــار يســأله برفــق وتلطــف حتــى أخبــره اســم المدينــة 
اســم ملكهــا فلمــا عــرف ابــن الملــك اســم المدينــة واســم ملكهــا بــات ليلتــه مســرور فلمــا أصــبح الصــباح خــرج و 

وسافر ولم يزل مسافرًا حتى وصل إلى تلك المدينة فلمـا أراد أن يـدخلها أخـذه البوابـون وأرادوا إحضـاره قـدام 
صــنائع وكانــت هــذه عــادة الملــك ليســأله عــن حالــه وعــن ســبب مجيئــه إلــى تلــك المدينــة وعمــا يحســنه مــن ال

الملك من سؤال الغرباء عن أحوالهم وصنائعهم وكان وصول ابن الملك إلى تلك المدينة في وقت ال يمكـن 
  الدخول فيه على الملك وال المشاورة عليه فأخذه البوابون وأتوا به إلى السجن ليضعوه فيه.

السـجن بـل أجلسـوه معهـم خـارج السـجن  فلمـا نظـر السـجانون إلـى حسـنه وجمالـه لـم يهـن علـيهم أن يـدخلوه 
فلما جاءهم الطعام أكل معهم بحسب الكفاية فلما فرغوا من األكل جعلوا يتحدثون ثم أقبلوا علـى ابـن الملـك 

فقــال: أنــا مــن بــالد فــارس بــالد الكاســرة فلمــا ســمعوا كالمــه ضــحكوا وقــال  ؟وقــالوا لــه: مــن أي الــبالد أنــت
ناس وأخبارهم وشاهدت احوالهم فما رأيت أكذب مـن هـذا الكسـروى بعضهم: يا كسروى لقد سمعت حديث ال

الذي عندنا في السجن فقـال آخـر: وال رأيـت أقـبح مـن خلقتـه وال أبشـع مـن صـورته فقـال لهـم: مـا الـذي بـان 
لكم من كذبه. فقالوا: زعم أنه حكيم وكان الملك قد رآه في طريقه وهو ذاهب إلى الصـيد ومعـه امـرأة بديعـة 

جمـال والبهـاء والكمـال والقـد واإلعتـدال ومعـه أيضـًا فـرس مـن اآلبنـوس األسـود مارأينـا قـط أحسـن الحسن وال
منهــا، فأمــا المــرأة فهــي عنــد الملــك وهــو لهــا محــب ولكــن تلــك المــرأة مجنونــة ولــو كــان ذلــك الرجــل حكيمــًا 

إنهــا فــي خزانــة لــداواها والملــك مجتهــد فــي عالجهــا وغرضــه مــداواتها ممــا هــي فيــه، وأمــا الفــرس اآلبنــوس ف
الملك، واما الرجل القبيح المنظر الذي كان معها فإنه عندنا في السجن فـإذا جـن الليـل يبكـي وينتحـب أسـفًا 

  على نفسه وال يدعنا ننام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد الثالثمائة 
أن المزكلين في السجن لما اخبـروه بخبـر الحكـيم الفارسـي الـذي عنـدهم فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد 

الســجن وبمــا هــو فيــه مــن البكــاء والنحيــب خطــر ببالــه أن يــدبر تــدبيرًا ليبلــغ غرضــه فلمــا أراد البوابــون النــوم 
ل أدخلوهالسجن وأغلقـوا عليـه البـاب فسـمع الحكـيم يبكـي وينـوح علـى نفسـه بالفارسـية ويقـول فـي نوحـه: الويـ

لي بما جنيت على نفسي وعلى ابن الملك وبما فعلت بالجارية حيث لم أتركها ولم أظفر بمرادي وذلـك كلـه 
من سوء تدبيري فإني طلبت لنفسي ما ال أستحقه وما ال يصلح لمثلي ومن طلـب مـا ال يصـلح لـه وقـع فـي 

  مثل ما وقعت فيه.
: إلى كم هذا البكـاء والعويـل هـل تـرى أنـه أصـابك فلما سمع ابن الملك كالم الحكيم كلمه بالفارسية وقال له

مــا لــم يصــب غيــرك فلمــا ســمع الحكــيم كالمــه أنــس بــه وشــكا إليــه حالــه ممــا يجــده مــن المشــقة فلمــا أصــبح 
الصــباح أخــذ البوابــون ابــن الملــك واتــوا بــه إلــى ملكهــم وأعلمــوه أنــه وصــل إلــى المدينــة بــاألمس فــي وقــت ال 

له الملــك وقــال لــه: مــن أي الــبالد ومــا اســمك ومــا صــنعتك ومــا ســبب يمكــن الــدخول فيــه علــى الملــك فســأ
فقال ابن الملك أما اسـمي فإنـه بالفارسـية حرجـة وأمـا بـالدي فهـي بـالد فـارس وانـا  ؟مجيئك إلى هذه المدينة

مــن اهــل العلــم وخصوصــًا علــم الطــب فــإني أداوي المرضــى والمجــانين ولهــذا أطــوف فــي األقــاليم والمــدن 
  على علمي وٕاذا رأيت مريضًا فإني أداويه فهذه صنعتي. ألستفيد علماً 

فلما سمع الملك كالمه فرح به فرحًا شديدًا وقال له: أيها الحكيم الفاضل لقد وصـلت إلينـا فـي وقـت الحاجـة 
إليك ثم أخبره بخبر الجارية وقال له: إن داويتها وأبرأتها من جنونها فلـك عنـدي جميـع مـا تطلبـه فلمـا سـمع 

ك قال له: أعز اهللا الملك صـف لـي كـل شـيء رأيتـه مـن جنـوني وأخبرنـي منـذ كـم يـوم عـرض لهـا كالم المل
هذ الجنون وكيف أخذتها هي والفرس والحكيم، فأخبره بالخبر من أوله إلى آخره ثم قـال لـه: إن الحكـيم فـي 

عنـدي إلـى اآلن فـي فقال له: باقية  ؟السجن فقال له: أيها الملك السعيد ما فعلت بالفرس التي كانت معهما
  بعض المقاصير.

فقال ابن الملك في نفسه: إن من الرأي عندي أن اتفقد الفرس وأنظرهـا قبـل كـل شـيء فـإن كانـت سـالمة لـم 
يحدث فيها أمر فقد تم لـي كـل مـا أريـد وٕان رأيتهـا قـد بطلـت حركتهـا تحيلـت بحيلـة فـي خـالص مهجتـي ثـم 

رس المذكور لعلي أجد شيئًا يعينني على برء الجارية فقـال لـه التفت إلى الملك وقال له: ينبغي أن أنظر الف
الملك: حبًا وكرامة ثـم قـام الملـك وأخـذه بيـده ودخـل معـه إلـى الفـرس فجعـل ابـن الملـك يطـوف حـول الفـرس 
ويتفقــدها وينظــر أحوالهــا فوجــدها ســالمة لــم يعبهــا شــيء ففــرح ابــن الملــك بــذلك فرحــًا شــديدًا وقــال: أعــز اهللا 

أريد الدخول على الجارية حتى أنظر ما يكون منها وأرجو اهللا أن يكـون برؤهـا علـى يـدي بسـبب الملك إني 
  الفرس إن شاء اهللا تعالى ثم أمر بالمحافظة على الفرس ومضى به الملك إلى البيت الذي فيه الجارية.

تفعـل ذلـك حتـى فلما دخل عليها ابن الملك وجدها تتخبط وتنصرع علـى عادتهـا ولـم يكـن بهـا جنـون وٕانمـا  
ال يقربها أحـد فلمـا رآهـا ابـن الملـك علـى هـذه الحالـة قـال لهـا: ال بـأس عليـك يـا فتنـة العـالمين ثـم أنـه جعـل 
يرفق بها ويالطفها إلى أن عرفها بنفسه فلما عرفته صاحت صيحة عظيمة حتى غشـي عليهـا مـن شـدة مـا 



إن ابـن الملـك وضـع فمـه علـى أذنهـا حصل لها مـن الفـرح فظـن الملـك أن هـذه الصـرعة مـن فزعهـا منـه ثـم 
وقال لها: يا فتنة العالمين احقني دمي ودمك واصبري وتجلـدي فقالـت لـه: سـمعًا وطاعـة، ثـم إنـه خـرج مـن 
عنــدها وتوجــه إلــى الملــك فرحــًا مســرورًا وقــال: أيهــا الملــك الســعيد قــد عرفــت بســعادتك داءهــا ودواءهــا وقــد 

المــك لهــا وترفــق بهــا وعــدها بمــا يســرها فإنــه يــتم لــك كــل مــا تريــد داويتهــا لــك فقــم اآلن وادخــل إليهــا ولــين ك
  منها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والتسعين بعد الثالثمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن ابـن الملـك لمــا جعـل نفسـه حكيمـًا، ودخـل علـى الجاريـة وأعلمهـا بنفســه 

بالتــدبير الــذي يــدبره فقالــت لــه: ســمعًا وطاعــة ثــم خــرج مــن عنــدها وتوجــه إلــى الملــك وقــال لــه: قــم وأخبرهــا 
ادخل عليها ولين كالمك لها وترفق بها وعدها بمـا يسـرها فإنـه يـتم لـك كـل مـا تريـد منهـا فقـام الملـك ودخـل 

رحــًا شــديدًا ثــم أمــر عليهــا، فلمــا رأتــه قامــت إليــه وقبلــت األرض بــين يديــه ورحبــت بــه ففــرح الملــك بــذلك ف
الجواري والخدم أن يقوموا بخدمتها ويدخلوها الحمـام ويجهـزوا لهـا الحلـي والحلـل فـدخلوا إليهـا وسـلموا عليهـا 
فردت عليهم السالم بألطف منطق وأحسن كالم ثم ألبسوها حلًال منمالبس الملوك ووضعوا في عنقهـا عقـدًا 

أخرجوهــا مــن الحمــام كأنهــا بــدر التمــام ولمــا وصــلت إلــى  مــن الجــواهر وســاروا بهــا إلــى الحمــام وخــدموها ثــم
الملــك ســلمت عليــه وقلبــت األرض بــين يديــه فحصــل للملــك بهــا ســرور عظــيم وقــال البــن الملــك كــل ذلــك 
ببركتــك زادنــا اهللا مــن نفحاتــك. فقــال لــه ابــن الملــك: إن تمــام برئهــا وكمــال أمرهــا أنــك تخــرج أنــت وكــل مــن 

محل الذي كنـت وجـدتها فيـه وتكـون صـحبتك الفـرس اآلبنـوس التـي كانـت معك من أعوانك وعسكرك إلى ال
معها ألجل أن أعقد عنها العارض هناك وأسجنه وأقتله فال يعود إليها أبدًا فقال لـه الملـك: حبـًا وكرامـة، ثـم 
أخــرج الفــرس اآلبنــوس إلــى المــرج الــذي وجــدها فيــه هــي والجاريــة والحكــيم الفارســي وركــب الملــك مــع جيشــه 

الجارية معه وهم ال يدرون مـا يريـد أن يفعـل، فلمـا وصـل إلـى ذلـك المـرج أمـر ابـن الملـك الـذي جعـل  وأخذ
نفسه حكيمًا أن توضع الجاريـة والفـرس بعيـدًا عـن الملـك والعسـاكر بمقـدار مـد البصـر وقـال للملـك: دسـتور 

ود إليهــا أبــدًا، ثــم بعــد عــن إذنــك أنــا أريــد أن أطلــق البخــور، وأتلــو العزيمــة وأســجن العــارض هنــا حتــى ال يعــ
ذلك أركب الفرس اآلبنوس وأركب الجارية خلفي فإذا فعلت ذلك الفرس تضـطرب وتمشـي حتـى تصـل إليـك 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد الثالثمائة 

روم: حتـى تصـل إليـك فعنـد ذلـك يـتم األمـر قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن ابـن الملـك لمـا قـال لملـك الـ
فافعل بها بعد ذلك ما تريد فلما سـمع الملـك كالمـه فـرح فرحـًا شـديدًا ثـم أن ابـن الملـك ركـب الفـرس ووضـع 
الصبية خلفه وصار الملك وجميع عساكره ينظرون إليه ثم إنه ضمها إليـه وشـد وثاقهـا وبعـد ذلـك فـرك ابـن 

فـرس فـي الهـواء والعسـاكر تنظـر إليـه حتـى غـاب عـن اعيـنهم ومكـث الملك لولب الصعود فصـعدت بهمـا ال



الملك نصـف يـوم ينتظـر عودتـه إليـه، فلـم يعـد فيـئس منـه ونـدم نـدمًا عظيمـًا وتأسـف علـى فـراق الجاريـة ثـم 
  أخذ عسكره وعاد إلى مدينته. هذا ما كان من أمره.

ًا ولـم يـزل سـائرًا إلـى أن نـزل علـى قصـره وأما ما كان من أمر ابن الملك فإنه قصد مدينة أبيـه فرحـًا مسـرور 
وأنزل الجاريـة فـي القصـر وامـن عليهـا ثـم ذهـب إلـى أبيـه وأمـه فسـلم عليهمـا وأعلمهمـا بقـدوم الجاريـة ففرحـا 

  بذلك فرحًا شديدًا. هذا ما كان من أمر ابن الملك والفرس والجارية.
فـي قصـره حزينـًا كئيبـًا فـدخل عليـه وزراؤه وأما ماكان من أمر ملك الروم فإنه لمـا عـاد إلـى مدينتـه احتجـب 

وجعلوا يسلونه ويقولون له أن الذي أخذ الجارية ساحرًا والحمد هللا الذي نجاك من سحره ومكـره ومـا زالـوا بـه 
حتى تسلى عنها، وأما ابن الملك فإنه عمل الـوالئم العظيمـة ألهـل المدينـة. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

  عن الكالم المباح.
  

  الليلة التاسعة والتسعين بعد الثالثمائة  وفي
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن ابـن الملـك عمـل الـوالئم العظيمـة ألهـل المدينـة وأقـاموا فـي الفـرح شـهرًا  

كامًال، ثم دخل على الجارية وفرحا ببعضهما فرحًا شديدًا هذا ما كان مـن أمـره وأمـا مـا كـان مـن أمـر والـده 
بنــوس وأبطــل حركاتهــا، ثــم إن ابــن الملــك كتــب كتابــًا إلــى أبــي الجاريــة وذكــر لــه فيهــا فإنــه كســر الفــرس اآل

حالها وأخبره أنه تزوج بها، وهي عنده في أحسن حال وأرسله إليه مع الرسول وصـحبته هـدايا وتحفـًا نفيسـة 
الملـك. فلمـا فلما وصل الرسول إلى مدينة أبي الجارية وهي صنعاء اليمن اوصل الكتـاب والهـدايا إلـى ذلـك 

قرأ الكتاب فرح فرحًا شديدًا وقبل الهدايا واكـرم الرسـول ثـم جهـز هديـة سـنية لصـهره ابـن الملـك وأرسـلها إليـه 
مع ذلك الرسول فرجع بها إلى ابن الملك وأعلمه بفرح الملـك أبـي الجاريـة حـين بلغـه خبـر ابنتـه فحصـل لـه 

ديـه ولـم يزالـوا كـذلك حتـى تـوفي الملـك أبـو سرور عظيم وصـار ابـن الملـك فـي كـل سـنة يكاتـب صـهره ويها
الغــالم وتــولى هــو بعــده فــي المملكــة فعــدل فــي الرعيــة وســار فــيهم بســيرة مرضــية فــدانت لــه الــبالد واطاعتــه 
البالد واستمروا على هذه الحالـة فـي ألـذ عـيش وأهنـأه وأرغـده إلـى أن أتـاهم هـازم اللـذات ومفـرق الجماعـات 

  بحان الذي ال يموت وبيده الملك والملكوت.ومخرب القصور ومعمر القبور فس
 

  حكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في األكمام
ومما يحكى أيضًا أنه في قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملك عظيم الشـأن ذو عـز وسـلطان وكـان لـه 

درك شـهرزاد الصـباح وزير يسمى ابراهيم وكانت له ابنة بديعة الحسن والجمال فائقة في البهجة والكمال. وأ
  فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد بأن بنت الملك كانت فائقة البهجة والكمال ذات عقـل وافـر وأدب بـاهر، إال 

رقــة  أنهــا تهــوى المنادمــة والــراح والوجــوه المــالح ورقــائق األشــعار ونــوادر األخبــار تــدعو العقــول إلــى الهــوى
  معانيها كما قال فيها بعض واصفيها: 

 تجادلني في الفقه والنـحـو واألدب  كلفت بها فتانة الـتـرك والـعـرب

 لماذا وهذا فاعل فلـم أنـتـصـب  تقول أنا المفعول بي وخفضـتـنـي

 ألم تعلمي أن الزمان قد انـقـلـب  فقلت لها نفسي وروحي لك الـفـدا

  فها انظري ما عقدة الرأس في الذنب  انـقـالبـه وٕان كنت يومًا تنكـرين

وكــان اســمها الــورد فــي األكمــام، وســبب تســميتها بــذلك فــرط رقتهــا وكمــال بهجتهــا وكــان الملــك محبــًا منادمــًا 
لكمال أدبها، ومن عادة الملك أنه في كل عام يجمع أعيان مملكته ويلعب بالكرة فلما كان ذلـك اليـوم الـذي 

لعــب بــالكرة جلســت ابنــة الــوزير فــي الشــباك لتتفــرج فبينمــا هــم فــي اللعــب إذ الحــت منهــا يجمــع فيــه النــاس ل
التفاتة فـرأت بـين العسـكر شـابًا لـم يكـن أحسـن منـه منظـرًا وال أبهـى طلعـة، نيـر الوجـه ضـاحك السـن طويـل 

هــذا الشــاب البــاع واســع المنكــب فكــررت فيــه مــرارًا فيــه النظــر فلــم تشــبع منــه النظــر فقالــت لــدايتها: مــا اســم 
فقالـت لهـا: اصـبري حتـى  ؟فقالت لها: يا بنتي الكل مالح فمن هو فـيهم ؟المليح الشمائل الذي بين العسكر

أشــير لــك عليــه، ثــم أخــذت تفاحــة ورمتهــا عليــه فرفــع رأســه فــرأى ابنــة الــوزير فــي الشــباك كأنهــا البــدر فــي 
  ل الشاعر: األفالك، فلم يرد إليه طرفه وهو بعشقها مشغول الخاطر فأنشد قو 

 فتكا بقلب الصب حين رآك  أرماني القواس أم جفنـاك

  من جحفل أم جاء من شباك  وأتاني السهم المفوق برهة

قالـت اســمه أنـس الوجـود، فهـزت رأســها  ؟فلمـا فـرغ اللعـب قالـت لــدايتها: مـا اسـم هـذا الشــاب الـذي أريتـه لـك
  دت هذه األبيات: ونامت في مرتبتها وقدحت فكرتها، ثم صعدت الزفرات وانش

 يا جامعًا ما بين أنس الوجـود  ما خاب من سماك أنس الوجود

 قد نور الكون وعم الـوجـود  يا طلعة البدر الذي وجـهـه

 سلطان ذي حسن وعنده شهود  ما أنت إال مفرد في الـورى

 ومقلتاك الصاد صنع الـودود  حاجبك النون التـي حـررت

 إذا دعي في كل شيء يجـود  وقدك الغصن الرطيب الـذي

 ولم تزل بفرط حسنك تسـود  قد فقت فرسان الورى سطوة

فلمــا فرغــت مــن شــعرها كتبتــه فــي قرطــاس ولفتــه فــي خرقــة الحريــر مطــرزة بالــذهب ووضــعته تحــت المخــدة  
وكانت واحدة من داياتها تنظر إليها فجاءتها وصارت تمارسها حتى فاقت وسرقت الورقة مـن تحـت المخـدة 



قرأتها، فعرفت أنها حصل لها وجد بأنس الوجـود وبعـد أن قـرأت الورقـة وضـعتها فـي مكانهـا فلمـا اسـتفاقت و 
ســيدتها الــورد فــي األكمــام مــن نومهــا قالــت لهــا: يــا ســيدتي إنــي لــك مــن الناصــحات وعليــك مــن الشــفيقات 

يبــوح بــالهوى مــالم اعلمــي أن الهــوى شــديد وكتمانــه يــذيب الحديــد ويــورث األمــراض واألســقام ومــا علــى مــن 
 ؟قالـت: دواؤه الوصـال قالـت: وكيـف يوجـد الوصـال ؟فقالت لها الورد في األكمام: يـا دايتـي ومـا دواء الغـرام

قالــت: يــا ســيدتي يوجــد بالمراســلة ولــين الكــالم، وٕاكثــار التحيــة والســالم فهــذا يجمــع بــين األحبــاب وبــه تســهل 
  اولى بكتم سرك وقضاء حاجتك وحمل رسالتك.األمور والصعاب وٕان كان ذلك أمر يا موالتي فانا 

فلما سمعت منها الورد فـي األكمـام ذلـك طـار عقلهـا مـن الفـرح لكـن أمسـكت نفسـها عـن الكـالم حتـى تنظـر 
عاقبــة أمرهــا وقالــت فــي نفســها: إن هخــذا األمــر مــا عرفــه أحــد منــي فــال أبــوح بــه لهــذه المــرأة إال بعــد أن 

رأيت في منامي كأن رجـًال جـاءني وقـال لـي: أن سـيدتك وأنـس الوجـود  أختبرها فقالت المرأة: يا سيدتي إني
متحابــان فمارســي أمرهمــا واحملــي رســائلهما واقضــي حوائجهمــا واكتمــي أمرهمــا وأســرارهما يحصــل لــك خيــر 
كثير وهاأنـا قـد قصصـت مـا رأيـت عليـك واألمـر إليـك فقالـت الـورد فـي األكمـام لـدايتها لمـا أخبرتهـا بالمنـام. 

  زاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهر 
 

  وفي الليلة الواحدة بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملـــك الســعيد أن الــورد فــي األكمـــام قالــت لــدايتها لمــا أخبرتهـــا بالمنــام الــذي رأتــه: هـــل 

لورقــة تكتمــين األســرار يــا دايتــي فقالــت لهــا: كيــف ال أكــتم األســرار وأنــا مــن خالصــة الحــرار فأخرجــت لهــا ا
التــي كتبــت فيهــا الشــعر وقالــت لهــا: اذهبــي برســالتي هــذه إلــى أنــس الوجــود، فلمــا دخلــت عليــه قبلــت يديــه 

  وحيته بألف سالم ثم أعطته القرطاس فقرأه وفهم معناه ثم كتب في ظهره هذه األبيات: 
 ولكن حالي عن هـواي يتـرجـم  أعلل قلبي في الـغـرام وأكـتـم

 لئال يرى حالي العذول فـيفـهـم  بمقلتيوٕان فاض دمعي قلت جرح 

 فأصبحت صبًا والـفـؤاد مـتـيم  وكنت خاليًا لست أعرف ما الهوى

  غرامي ووجدي كي ترقواوترحموا  رفعت إليكم قصتي أشتكـي بـهـا

 بما حل بي منكم إليكم تـتـرجـم  وسطرتها من دمع عيني لعـلـهـا

 ه البدر عبد والكواكـب تـخـدمل  رعى اهللا وجهًا بالجمال مـبـرقـاً 

 ومن ميلها األغصان عطفًا تتعلـم  على حسن ذات ما رأيت مثيلـهـا

 زيارتنا إن الوصـال مـعـظـم  وأسألكم من غير حمـل مـشـقة

 جهنـم فلي الوصل خلد والصدود  وهبت لكم روحي عسى تقبلونـهـا



اسـتعطفي خـاطر سـيدتك فقالـت لـه: سـمعًا وطاعـة ثـم  ثم طوى الكتاب وقبله واعطاه لها وقـال للهـا: يـا دايـة
أخــذت منــه المكتــوب ورجعــت إلــى ســيدتها وأعطتهــا الققرطــاس فقبلتــه ورفعتــه فــوق رأســها ثــم فتحتــه وقرأتــه 

  وفهمت معناه وكتبت في أسفله هذه األبيات: 
 أصبر لعلك في الهوى تحظى بنـا  يا من تولع قلبـه بـجـمـالـنـا

 وأصاب قلبك ما أصاب فـؤادنـا  ـك صـادقلما علمـنـا أن حـب

 لكن منع الوصل من حجـابـنـا  زدناك فوق الوصل وصًال مثـلـه

 تتوقد النـيران فـي أحـشـائنـا  وٕاذا تجلى الليل من فرط الـهـوى

 قد برح التبريح في أجسـامـنـا  رجعت مضاجعنا الجنوب وربمـا

 ا المسبول من أستـارنـاال ترفعو   الفرض في شرع الهوى كتم الهوى

 أوطـانـنـا يا ليته ما غاب عـن  وقد انحشى مني الحشا بهوى الرشا

  فلما فرغت من شعرها طوت القرطاس وأعطته للداية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية بعد األربعمائة 
األكمـام طـوت القرطـاس وأعطتـه للدايـة فأخذتـه وخرجـت مـن قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الـورد فـي  

فقالـــت: إلـــى الحمـــام وقـــد  ؟عنـــد الـــورد فـــي األكمـــام بنـــت الـــوزير فصـــادفها الحاجـــب وقـــال لهـــا: أيـــن تـــذهبين
انزعجت منـه فوقعـت الورقـة حـين خرجـت مـن البـاب وقـت انزعاجهـا. هـذا مـا كـان مـن امرهـا. وأمـا مـا كـان 

ام رآها مرمية في الطريق فأخذها ثم أن الوزير خرج من بـاب الحـريم وجلـس من أمر الورقة فإن بعض الخد
على سريره فقصد الخادم الذي التقط الورقة فبينما الوزير جالس على سريره وٕاذا بذلك الخادم تقدم إليه وفي 

ن يـده وهـي يده الورقة وقال له: يا موالي إني وجدت هذه الورقة مرمية في الـدار فاخـذتها فتناولهـا الـوزير مـ
مطوية فرأى فيها األشعار التي تقدم ذكرها فقرأها وفهم معناها ثم تأمل كتابتها فرآها بخط ابنته فـدخل علـى 

فقـال لهـا: خـذي هـذه  ؟أمها وهو يبكي بكاًء شديدًا حتى ابتلت لحيته. فقالت له زوجتـه: مـا أبكـاك يـا مـوالي
ا مشتملة على مراسـلة مـن بنتهـا الـورد فـي األكمـام إلـى الورقة وانظري ما فيها فأخذت الورقة وقرأتها فوجدته

أنس الوجود فجاءهـا البكـاء لكنهـا غلبـت فـي نفسـها وكفكفـت دموعهـا وقالـت للـوزير: يـا مـوالي إن البكـاء ال 
فائدة فيه وٕانما الرأي الصـواب أن تبصـر أن تتبصـر فـي أمـر يكـون فيـه صـون عرضـك وكتمـان أمـر ابنتـك 

ألحزان فقال لها: إنـي خـائف علـى ابنتـي مـن العشـق امـا تعلمـين أن السـلطان وصارت تسليه وتخفف عنه ا
يحب أنس الوجود محبة عظيمـة ولخـوفي مـن هـذا األمـر سـببان: األول مـن جهتـي وهـو أنهـا ابنتـي والثـاني 
من جهة السلطان وهو أن أنس الوجود محظي عند السلطان وربما يحدث من هذا أمر عظيم فما رأيك فـي 

  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ذلك. وأدرك
 



  وفي الليلة الثالثة بعد األربعمائة 
قالـت  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير لما أخبر زوجتـه بخبـر ابنتـه وقـال لهـا: فمـا رأيـك فـي ذلـك

لـــه: اصـــبر علـــي حتـــى أصـــلي صـــالة اإلســـتخارة ثـــم إنهـــا صـــلت ركعتـــين ســـنة اإلســـتخارة فلمـــا فرغـــت مـــن 
صــالتها قالــت لزوجهــا: فــي وســط بحــر الكنــوز جــبًال يســمى جبــل الثكلــى وســبب تســميته بــذلك ســيأتي وذاك 
الجبل ال يقدر على الوصول إليه أحد إال بالمشقة فاجعل لهـا موضـعًا هنـاك فـاتفق الـوزير مـع زوجتـه علـى 

ل عنــدها مــن يؤنســها أن يبنــي فيــه قصــرًا منيعــًا ويجعلهــا فيــه ويضــع عنــدها مؤونتهــا عامــًا بعــد عــام ويجعــ
ويخــدمها ثــم جمــع النجــارين والبنــائين والمهندســين وأرســلهم إلــى ذلــك الجبــل فبنــوا لهــا قصــر منيعــًا لــم يــر 
الــراؤون ثــم هيــأ الــزاد والراحلــة ودخــل علــى ابنتــه فــي الليــل وأمرهــا بالســير فــأحس قلبهــا بــالفراق فلمــا خرجــت 

بـاب تعـرف أنـس الوجـود بمـا جـرى لهـا مـن الوجـد الـذي ورأت هيئة األسفار بكت بكاًء شديدًا وكتبت على ال
  تقشعر منه الجلود ويذيب الجلمود ويجري العبرات والذي كتبته هذه األبيات: 

 مسلـمـًا بـإشـارات يحـيينـا  بالـلـه يا دار إن مـر ضـحـى

 ألنه لـيس يدري أين أمـسـينـا  اهديه منا سالمًا زاكـيًا عـطـراً 

 لما مضوا بي سريعًا مستخـفـياً   الرحيل بنـا ولست أدري إلى أين

 على الغصن تباكينا وتـنـعـينـا  في جنح ليل وطير األيل قد عكفت

 من التفرق ما بين المـحـبـينـا  وقال عنها لسان الحال واحـربـاه

 والدهر من صرفها بالقهر يسقينا  لما رأيت كؤوس البعدقد مـلـئت

 يسلـينـا وعنكم اآلن ليس الصبر  راً مزجتها بجميل الصبر معـتـذ

فلمـا فرغــت مـن شــعرها ركبـت وســاروا بهـا يقطعــون البــراري والقفـار واألوعــار حتـى وصــلوا إلـى بحــر الكنــوز 
ونصبوا الخيام علـى شـاطئ البحـر ومـدوا لهـا مركبـًا عظيمـة وأنزلوهـا فيهـا هـي وعائلتهـا وقـد أمـرهم أنهـم إذا 

صـــر هـــي وعائلتهـــا يرجعـــون بالمركـــب وبعـــد أن يطلعـــوا مـــن المركـــب وصـــلوا إلـــى الجبـــل وأدخلوهـــا فـــي الق
  يكسرونها فذهبوا وفعلوا جميع ما أمرهم به ثم رجعوا وهم يبكون على ما جرى. هذا ما كان من أمرهم.

وأما ما كان من أمر أنـس الوجـود فإنـه قـام مـن نومـه وصـلى الصـبح ثـم ركـب وتوجـه إلـى خدمـة السـلطان  
الوزير على جري العادة لعله يرى أحدًا مـن أتبـاع الـوزير الـذين كـان يـراهم ونظـر  فمر في طريقه على باب

إلى البـاب فـرأى الشـعر المتقـدم ذكـره مكتوبـًا علي.فلمـا غـاب عـن وجـوده واشـتعلت النـار فـي أحشـائه ورجـع 
ل هائمـًا إلى داره ولم يقر له قرار ولم يزل في قلق ووجد إلى أن دخل فكتم أمره وتنكر وخرج فـي جـوف الليـ

علــى غيــر طريــق وهــو ال يــدري أيــن يســير فســار الليــل كلــه وثــاني يــوم إلــى أن اشــتد الحــر وتلهبــت الجبــال 
واشتد عليه العطـش فنظـر إلـى شـجرة فوجـد بجانبهـا جـدول مـاء يجـري فقصـد تلـك الشـجرة وجلـس فـي ظلهـا 

نه واصفر وجهـه وتورمـت على شاطئ ذلك الجدول وأراد أن يشرب فلم يجد للماء طعم في فمه وقد تغير لو 
 قدما من المشي والمشقة فبكى بكاًء شديدًا وسكب العبرات وأنشد هذه األبيات: 



 كلـمـا زاد غـرامـًا ولـهـيب  سكر العاشق في حب الـحـبـيب

 ما لـه مـأوى وال زاد يطــيب  هائم فـي الـحـب صـب تــائه

 ء عـجـيبفارق األحباب ذا شي  كيف يهنأ العيش لـلـصـب الـذي

  بهم وجرى دمعي على خدي صبيب  ذبـت لـمـا ذكـــا وجـــدي

 الـكـئيب أحدًا يبرى به القـلـب  هل أراهـم أو أرى ربـعـهــم

فلما فرغ من شعره بكى حتى بل الثرى ثم قام من وقته وساعته وسار من ذلك المكان فبينمـا هـو سـائر فـي 
مختنقـة بشـعره ورأسـه قـدر القبـة وفمـه أوسـع مـن البـاب وأنيابـه مثـل  البراري والقفار إذ خرج عليه سبع رقبتـه

أنياب الفيل فلما رآه أنس الوجود أيقن بالموت واستقبل القبلة وتشهد واستعد للمـوت وكـان قـد قـرأ فـي الكتـب 
 أن من خادع السبع انخدع له له ألنه ينخدع بالكالم الطيب وينتحي بالمديح فشرع يقول لـه: يـا أسـد الغابـة

يا ليث الفضاء يا ضرغام يا أبا الفتيان يـا سـلطان الوحـوش إننـي عاشـق مشـتاق وقـد أتلفنـي العشـق والفـراق 
وحــين فارقــت األحبــاب غبــت عــن الصــواب فاســمع كالمــي وارحــم لــوعتي وغربتــي. فلمــا ســمع األســدمقالته 

ى أنــس الوجــود هــذه تــأخر عنــه وجلــس مقعيــًا علــى ذنبــه ورفــع رأســه إليــه وصــار يلعــب ذنبــه ويديــه، فلمــا رأ
  الحركات أنشد هذه األبيات: 

 قبل ما ألقى الذي تـيمـنـي  أسد البيداء هل تفـلـتـنـي

 فقد من أهواه قد أسقمـنـي  لست صيدًا ال وال بي سمـن

 فمثالي صورة فـي كـفـن  وفراق المحب أضنى مهجتي

 ال تشمت عاذلي في شجنـي  يا أبا الحرث يا ليث الوغـى

 وفراق الحب قد أقلـقـنـي  مدمعي غـرقـنـيأنا صب 

  عن وجودي في الهوى غيبني  واشتغالي في دجى الليل بهـا

  فلما فرغ من شعره قام األسد ومشى نحوه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الرابعة بعد األربعمائة 

لمــا فــرغ مــن شــعره قــام األســد ومشــى نحــوه بلطــف وعينــاه قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أنــس الوجــود 
مغرغرتان بالـدموع، ولمـا وصـل إليـه لحسـه بلسـانه ومشـى قدامـه وأشـار إليـه أن اتبعنـي ولـم يـزل سـائرًا وهـو 
معه ساعة من الزمان حتى طلع به فوق جبل، ثم نزل به من فوق ذلك الجبل فرأى أثر المشي في البـراري 

مشــي قــوم بــالورد فــي األكمــام فتبــع األثــر ومشــى فيــه، فلمــا رآه األســد يتبــع األثــر  فعــرف أن ذلــك األثــر أثــر
  وعرف أنه أثر مشي محبوبته رجع األسد إلى حال سبيله.

وأمــا أنــس الوجــود فإنــه لــم يــزل ماشــيًا فــي األثــر أيامــًا وليــالي حتــى أقبــل علــى بحــر عجــاج مــتالطم األمــواج 
أنهم ركبوا البحر وساروا فيه وانقطع رجاؤه منهم، والتفـت يمينـًا  ووصل األثر إلى شاطئ البحر وانقطع فعلم



وشماًال فلم ير أحدًا في البرية فخشي على نفسه من الوحوش فصـعد علـى جبـل عـال فبينمـا هـو فـي الجبـل 
إذ سمع صوت آدمي يتكلم من مغارة فصغى إليه وٕاذا هو عابد قد ترك الدنيا واشتغل بالعبادة، فطرق عليه 

  ثالث مرات فلم يجبه العابد فصعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: المغارة 
 وأترك الهم والتكدير والتـعـبـا  كيف السبيل إلى أن أبلـغ الـربـا

 قلبًا ورأسًا مشيبًا في زمان صبـا  وكل هول من األهوال شـيبـنـي

  خالص يخفف عني الوجد والنصبا  ولم أجد لي معينًا في الغـرام وال

 كأن دهري علي اآلن قد انقلـبـا  أكابد في األشواق مـن ولـهوكم  

 كأس التفرق والهجران قد شربـا  وارحمتاه لصب عـاشـق قـلـق

 والعقل من لوعة التفريق قد سلبـا  فالنار في القلب واألحشاء قد محيت

 وقد رأيت على األبواب ما كتـبـا  ما كان أعظم يوم جئت منزلـهـم

 لكن كتمت على الدانين والغـربـا  ت األرض من حرقبكيت حتى سقي

 كأن ذلك طعم العشق وانسـلـبـا  يا عابدًا قد تغاضى في مغـارتـه

 تعـبـا بلغت قصدي فال همًا وال  وبعـد هـذا وهـذا كـلـه فـإذا

لم علـى العابـد فلما فرغ من شعره وٕاذا بباب المغارة قـد انفـتح وسـمع قـائًال يقـول: وارحمتـاه، فـدخل البـاب وسـ
فقــص عيــه  ؟قــال: اســمي أنــس الوجــود، فقــال لــه: مــا ســبب مجيئــك إلــى هــذا المكــان ؟وقــال لــه: مــا اســمك

قصته من أولها إلى آخرها وأخبره ما جرى له فبكى العابد وقال له: يا أنـس الوجـود إن لـي فـي هـذا المكـان 
واشـًا فنظــرت إلـى جهــة الصـوت فرأيــت عشـرين عامــًا مـا رأيــت فيـه أحــدًا إال بـاألمس، فــإني سـمعت بكــاًء وغ

ناسًا كثيرين وخيامًا منصوبة على شاطئ البحر وأقاموا مركبًا ونزل فيـه قـوم مـنهم وسـاروا بـه فـي البحـر ثـم 
رجــع بالمركــب بعــض مــن نــزل فيــه وكســروه وتوجهــوا إلــى حــال ســبيلهم، وأظــن أن الــذين ســاروا علــى ظهــر 

ا أنس الوجـود وحينئـٍذ يكـون همـك عظيمـًا وأنـت معـذور، ولكـن البحر ولم يرجعوا هم الذين أنت في طلبهم ي
 ال يوجد محب إال وقد قاسى الحسرات، ثم أنشد العابد هذه األبيات: 

 والشوق والوجد يطويني وينشـرنـي  أنس الوجود خلي البال تحـسـبـنـي

 من حين كنت صبيًا راضع الـلـبـن إني عرفت الهوى والعشق من صغري

 إن كنت تسأل عني فهو يعـرفـنـي  حـتـى عـرفـت بـه مارسته زمناً 

 فصرت محوًا بهـمـن رقة الـبـدن  شربت كأس الجوى من لوعٍة وضنـى

 وجيش صبري بأسياف اللحاظ فـنـي  قد كنت ذا قوة لكـن هـي جـلـدي

 فالضد بالضد مقرون مدى الـزمـن  ال ترتجي في الهوى وصًال بغير جفـا



 الـفـنـن إن السلـو حـرام بـدعة  العشاق أجمعـهـمقضى الغرام على 

فلمــا فــرغ العابــد مــن إنشــاد شــعره قــام إلــى أنــس الوجــود وعانقــه. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 
  المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة بعد األربعمائة 

لـى أنـس الوجـود وعانقـه وتباكيـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أن العابـد لمـا فـرغ مـن إنشـاد شـعره قـام إ
حتــى دوت الجبــال مــن بكائهمــا. ولــم يــزاال يبكيــان حتــى وقعــا مغشــيًا عليهمــا، ثــم أفاقــا وتعاهــدا علــى أنهمــا 
أخوان في عهد اهللا تعالى، ثم قال العابـد ألنـس الوجـود: أنـا فـي هـذه الليلـة أصـلي وأسـتخير اهللا علـى شـيء 

  ة.تعمله فقال له أنس الوجود: سمعًا وطاع
هــذا مــا كــان مــن أنــس الوجــود، وامــا مــا كــان مــن أمــر الــورد فــي األكمــام فإنهــا لمــا وصــلوا بهــا إلــى الجبــل 
وأدخلوها القصر ورأته ورأت ترتيبه بكت وقالـت: واهللا إنـك مكـان ملـيح غيـر أنـك نـاقص وجـود الحبيـب فيـك 

د بـه منهـا وكـل مـا اصـطاده ورأت في تلك الجزيرة أطيارًا فأمرت بعض أتباعها أن ينصـب لهـا فخـًا ويصـطا
يضــعه فــي أقفــاص مــن داخــل القصــر ففعــل مــا أمرتــه بــه، ثــم قعــدت فــي شباكالقصــر وتــذكرت مــا جــرى لهــا 

  وزاد بها الغرام والوجد والهيام فبكت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 
 وشجوني وفرقتني عن حبـيبـي  يا لمن أشتكي الغرام الـذي بـي

 لست أبديه خفـية مـن رقـيب  ـكـنولهيبًا بين الـضـلـوع ول

 من بـعـاد وحـرقة ونـحـيب  ثم أصبـحـت رق عـود خـالل

 كيف أصبحت مثل حال السلـيب  أين عين الحبيب حتـى تـرانـي

 في مكان لم يستطعه حـبـيبـي  قد تعدو علـي إذ حـجـبـونـي

 عند وقت الشروق ثم الـغـروب  أسأل الشمس حمل ألـف سـالم

 منذ تبدى وفاق قد الـقـضـيب  ب قد أخجل البدر حـسـنـاً أحبي

  لست تحكي إن لم تكن من نصيبي  إن حكى الورد خده قـلـت فـيه

 يجلب البرد عند حر الـلـهـيب  إن في ثغره لـسـلـسـال ريق

 مسقمي ممرضي حبيبي طبيبـي  كيف أسلوه وهو قلبـي وروحـي

ام، وأما ما كان من أنس الوجود فـإن العابـد قـال لـه: انـزل إلـى الـوادي هذا ما كان من أمر الورد في األكم 
وائتني من الفخيل بليف فنزل وجاء له بليف فأخذه العابد وقتله وجعله شـنفًا مثـل أشـناف التـبن وقـال لـه: يـا 
 أنس الوجود إن في جوف الوادي فرعًا يطلع وينشف على أصوله فانزل إليه وامأل هـذا الشـنف منـه واربطـه

وارمه في البحر واركب عليه وتوجه به وسـط البحـر لعلـك تبلـغ قصـدك، فـإن مـن لـم يخـاطر بنفسـه لـم يبلـغ 



المقصود، فقال: سمعًا وطاعة ثم ودعه وانصرف من عند إلى مـا أمـره بـه بعـد أن دعـا لـه العابـد، ولـم يـزل 
ف إلـى وسـط البحـر هبـت أنس الوجود سائر إلال جوف الـوادي وفعـل كمـا قـال لـه العابـد، ولمـا وصـل بالشـن

عليــه ريــح فزقــه الشــنف حتــى غــاب عــن عــين العابــد، ولــم يــزل ســابحًا فــي لجــة البحــر ترفعــه موجــة وتحطــه 
أخرى وهو يرى ما في البحر من العجائب واألهوال إلى أن رمته المقادير على جبل الثكلـى بعـد ثالثـة أيـام 

عطـش فوجـد فـي ذلـك المكـان أنهـارًا جاريـة وأطيـارًا من فنزل إلى البر مثل الفـرخ الـدايخ لهفـان مـن الجـوع وال
مغــردة علــى األغصــان وأشــجارًا مثمــرة صــنوانًا وغيــر صــنوان فأكــل مــن األثمــار وشــرب مــن األنهــار وقــام 
يمشــي فــرأى بياضــًا علــى بعــد فمشــى جهتــه حتــى وصــل إليــه فوجــده قصــرًا منيعــًا حصــينًا فــأتى إلــى بــاب 

  ة أيام.القصر فوجده مقفوًال فجلس عنده ثالث
فبينما هو جالس وٕاذا بباب القصر قد فتح وخرج منه شـخص مـن الخـدم فـرأى أنـس الوجـود قاعـدًا فقـال لـه: 

فقــال أنــس الوجــود: مــن أصــبهان وكنــت مســافرًا فــي البحــر بتجــارة  ؟مــن أيــن أتيــت ومــن أوصــلك إلــى هنــا
لخـادم وعانقـه وقـال: حيـاك فانكسر المركب الذي كنت فيه فرمتني األمواج على ظهـر هـذه الجزيـرة، فبكـى ا

اهللا يا وجه األحباب أن أصبهان بالدي ولي فيها بنـت عـم كنـت أحبهـا وأنـا صـغير وكنـت مولعـًا بهـا فغـزى 
بالدنا قوم أقـوى منـا وأخـذوني فـي جملـة الغنـائم وكنـت صـغيرًا فقطعـوا إحليلـي ثـم بـاعوني خادمـًا وهاأنـا فـي 

  لكالم المباح.تلك الحالة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن ا
 

  وفي الليلة السادسة بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخادم الذي خرج من قصر الورد في األكمام حدث أنس الوجـود بجميـع 
مــا حصــل وقــال لــه أن القــوم الــذين أخــذوني قطعــوا إحليلــي وبــاعوني خادمــًا وهاأنــا فــي تلــك الحالــة، وبعــدما 

لـه سـاحة القصـر، فلمـا دخـل رأى بحيـرة عظيمـة وحولهـا أشـجار وأغصـان وفيهـا أطيـار سلم عليه وحياه أدخ
فــي أقفــاص مــن فضــة وأبواباهــا مــن الــذهب وتلــك األقفــاص معلقــة علــى األغصــان واألطيــار فيهــا تنــاغي 
وتسبح الديان، فلمـا وصـل إلـى أولهـا تأملـه فـإذا هـو قمـري فلمـا رآه الطيـر مـد صـوته وقـال: يـا كـريم فغشـي 

  أنس الوجود، فلما أفاق من غشيته صعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: على 
 فاسأل المولى وغرد يا كـريم  أيها القمري هل بمثلي تـهـيم

 أو غرام منك في القلوب مقيم  يا ترى نوحـك هـذا طـرب

 أو خلفت بهم مضنى سـقـيم  أن تنح وجدًا ألحباب مـضـوا

 تجافي يظهر الوجد القـديمفال  أو فقدت الحب مثلي في الهوى

 لست أسلوه ولو عظمي رميم  يا رعى اهللا محبـًا صـادقـاً 

فلما فرغ من شعره بكى حتى وقع مغشيًا عليـه، وحـين أفـاق مـن غشـيته مشـى حتـى وصـل إلـى ثـاني قفـص 
  ألبيات: فوجده فاختًا، فلما رآه الفاخت غرد وقال: يا دايم أشكرك، فصعد أنس الوجود الزفرات وأنشد هذه ا



 يا دائمًا شكرًا على بـلـوتـي  وفاخت قد طال فـي نـوحـه

  يقضي بوصل الحب في سفرتي  عسى لعل اهللا مـن فـضـلـه

 فزادني عشقًا على صبـوتـي  ورب معسول اللمـى زارنـي

 في القلب حتى أحرقت مهجتي  قلت والنيران قـد أضـرمـت

 ري على وجنـتـيقد فاض يج  والدمع مسفوك يحـاكـي دمـاً 

 لكن لي صبرًا على محنـتـي  ما تم مخـلـوق بـال مـحـنة

 وقت الصفا يومًا على سادتـي  بقدرة اللـه مـتـى لـمـنـي

 ألنهم قوم عـلـى سـنـتـي  جعلت للعشاق مـالـي قـرى

 واترك األحزان من فرحـتـي  وأطلق األطيار من سجـنـهـا

ــ ث قفــص فوجــده هــزارًا، فزعــق الهــزار عنــد رؤيتــه، فلــم ســمعه أنشــد هــذه فلمــا فــرغ مــن شــعره تمشــى إلــى ثال
  األبيات: 

 كأنه صوت صب في الغرام فنـي  إن الهزار لطيف الصوت يعجبنـي

 من ليلة بالهوى والشوق والمحـن  وارحمتاه على العشاق ثم قلـقـوا

 بال صباح وال نوم من الـشـجـن  كأنهم من عظيم الشوق قد خلـفـوا

 فيه الغرام ولمـا فـيه قـيدنـي  ما جننت بمـن أهـواه قـيدنـيل

 سالسل الدمع قد طالت فسلسلنـي  تسلسل الدمع من عيني فقلـت لـه

 كنوز صبري وفرط الوجد أتلفنـي  زاد اشتياقي وطال البعد وانعدمـت

 بمن أحب وستر اهللا يشمـلـنـي  إن كان في الدهر أنصاف ويجمعني

  بالصد والبعد والهجران كيف ضني  بي كي يرى جسـديقلعت ثوبي لح

فلما فرغ من شعره تمشى إلى رابع قفص فوجده بلبًال، فناح وغرد عند رؤية أنس الوجود، فلمـا سـمع تغريـده 
 سكب العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 شعل العاشق من حسن التوتر  إن للبلبل صوتًا في الـسـحـر

 من غرام قد محا منـه األثـر  تكيفي الهوى أنس الوجود المش

 طربًا صلد الحديد والحـجـر  كم سمعنا صوت ألحان محـت

 عن رياض يانعات بالـزهـر  ونسيم الصبح قـد يروي لـنـا

 من نسيم وطيور في السحـر  فطربـنـا بـسـمـاع وشـذا

 فجرى الدمع سيوًال ومـطـر  وتذكـرنـا حـبـيبـًا غـائبـاً 



 مضمر ذاك كجمر بالـشـرر  فـي أحـشـائنـاولهيب النار 

 من حبيب بوصـال ونـظـر  متع اهللا مـحـبـًا عـاشـقـاً 

 النظر ليس يدري العذر إال ذو  إن للعشاق عـذرًا واضـحـاً 

فلما فرغ من شعره مشى قليًال فرأى قفصًا حسنًا لم يكن هناك أحسـن منـه فلمـا قـرب منـه وجـده حمـام األيـك 
مشهور من بين الطيور فوجده ذاهًال باطًال ينوح الغرام وفي عنقه عقد مـن جـوهر بـديع النظـام وهو اليمام ال

  ونأمله فوجده ذاهًال باطًال باهتًا في قفصه فلما رآه بهذا الحال أفاض العبرات وأنشد هذه األبيات: 
 يا أخا العشاق من أهل الغـرام  يا حمام األيك أقرئك الـسـالم

 لحظة أقطع من حد الحـسـام   أهـيفـاً إنني أهـوى غـزاالً 

 وعال جسمي تحول وسـقـام  في الهوى أحرق قلبي والحشى

  مثل ما احرمت من طيب المنام  ولذيذ الـزاد قـد أحـرمـتـه

 والهوى بالوجد عندي قد أقـام  واصطباري وسـلـوى رحـال

 وهم روحي وقصدي والمـرام  كيف يهنأ العيش لي من بعدهـم

  ما فرغ أنس الوجود من شعره. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.فل
  

  وفي الليلة السابعة بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أنس الوجود لما فرغ من شعره التفت إلـى صـاحبه األصـبهاني وقـال لـه: 

الفالني البنته خوفًا عليها مـن عـوارض الزمـان  قال له: بناه وزير الملك ؟ما هذا القصر ومن هو الذي بناه
وطوارق الحدثان وأسكنها فيه هي وأتباعها وال تفتحه إال في كل سـنة مـرة لمـا تـأتي إلـيهم مـؤونتهم فقـال فـي 
نفسه: قد حصل المقصود ولكن المدة طويلة، هذا ما كان من أمر أنس الوجود وأما ما كان مـن أمـر الـورد 

هنأ لها شراب وال طعام وال قعود وال منام فقامـت وقـد زاد بهـا الغـرام والهيـام ودارت فـي في األكمام فإنها لم ي
  أركان القصر فلم تجد لها مصرفًا فسكبت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 

 وأذاقوني بسجني لوعـتـي  حبسوني عن حبـيبـي قـوة

 حيث ردوا عن حبيبي نظرتي  أحرقوا قلبي بنيران الـهـوى

 في جبال خلقت فـي لـجة  في قصـور شـيدتحبسوني 

 لم تزد في الحب إال محنتـي  إن يكونوا قد رأوا ستـرتـي

 أصله في وجه حبي نظرتي  كيف أسلو والذي بي كـلـه

 أقطع الليل بهم في فكرتـي  فنهاري كـلـه فـي أسـف



 حين ألقى منم لقاهم وحشتي  وأنيسي ذكرهم في وحـدتـي

 يسمح الدهر بلقيا مـنـيتـي  ـذا كـلـهيا ترى هل بعد ه

فــال فرغــت مــن شــعرها طلعــت إلــى ســطح القصــر وأخــذت أثوابــًا بعلبكيــة وربطــت نفســها فيهــا حتــى وصــلت  
إلــى األرض وقــد كانــت البســة أفخــر مــا عنــدها مــن اللبــاس وفــي عنقهــا عقــد مــن الجــواهر وســارت فــي تلــك 

صيادًا في مركب دائر في البحـر يصـطاد فرمـاه الـريح البراري والقفار حتى وصلت إلى شاطئ البحر فرأت 
على تلك الجزيرة فالتفت فرأى الورد في األكمام في تلك الجزيرة، فلمـا رآهـا فـزع منهـا وخـرج بالمركـب هاربـًا 

 فنادته وأكثرت إليه اإلشارات وأنشدت هذه األبيات: 

 غنني إنسية مـثـل الـبـشـر  يا أيها الصياد ال تخشى الـكـدر

 وتسمعن قولي بإسناد الـخـبـر  ريد منك أن تجـيب دعـوتـيأ

 إن أبصرت عيناك محبوبًا نفـر  فارحم وقال اهللا حر صبـوتـي

 فاق وجه الشمس نور القـمـر  فإنني أهوى ملـيحـًا وجـهـه

 قد قال إني عبده ثـم اعـتـذر  والظبي لمـا رأى ألـحـاظـه

 بديعًا في المعاني مختصرسطرًا   قد كتب الحسن على وجـنـتـه

 أما الذي ضل تعـدى وكـفـر  فمن رأى نور الهوى قد اهتـدى

 فكل ما ألـقـاه أجـرًا وأجـر  إن شاء تعذيبـي بـه يا حـبـذا

 ولؤلؤ رطـب وأنـواع الـدرر  ومن يواقيت ومـا أشـبـهـهـا

 وانفـطـر فإن قلبي ذاب شوقاً   عسى حبيبي أن يوحي بالمـنـى

ســمع الصــياد كالمهــا أرســى مركبــه علــى البــر وقــال لهــا: انزلــي فــي المركــب حتــى أعــدي بــك إلــى أي فلمــا 
موضع تريدين فنزلت في المركب وعوم بها فلما فارق البر بقليل هبت على المركب ريح من خلفها فسـارت 

يح مـدة المركب بسرعة حتى غاب البر عن أعينهما، وصـار الصـياد ال يعـرف أن يـذهب ومكـث اشـتداد الـر 
ثالثة أيام ثم سكن الريح بإذن اهللا تعالى ولم تزل المركب تسير بهمـا حتـى وصـلت إلـى مدينـة علـى شـاطئ 

  البحر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة بعد األربعمائة 
كمـام إلـى مدينـة علـى شـاطئ قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن المركب لما وصلت بالصياد والـورد فـي األ

البحر أراد الصياد أن يرسي مركبه على تلـك المدينـة وكـان فيهـا ملـك عظـيم السـطوة يقـال لـه دربـاس وكـان 
في ذلك الوقت جالسًا هو وابنه في قصر مملكتـه وصـارا ينظـران مـن شـباك القصـر فالتفتـا إلـى جهـة البحـر 

ا البــدر فــي أفــق الســماء وفــي أذنيهــا حلــق مــن الــبلخش فرأيــا تلــك المركــب فتأمالهــا فوجــدا فيهــا صــبية كأنهــ



الغــالي وفــي عنقهــا عقــد مــن الجــوهر النفــيس فعــرف الملــك أنهــا مــن بنــات األكــابر والملــوك فنــزل الملــك مــن 
قصره وخرج مـن بـاب القيطـون فـرأى المركـب قـد رسـت علـى الشـاطئ وكانـت البنـت نائمـة والصـياد مشـغوًال 

منامها فاستيقظت وهي تبكي فقال لها الملك: من أيـن أنـت وابنـة مـن أنـت  بربط المركب فأيقظها الملك من
فقالت له الورد في األكمـام: أنـا ابنـة إبـراهيم وزيـر الملـك الشـامخ وسـبب مجيئـي هنـا  ؟وما سبب مجيئك هنا

أمر عجيب وحكت له جميع قصتها من أولها إلى آخرها ولم تخـف عنـه شـيئًا ثـم صـعدت الزفـرات وأنشـدت 
  بيات: هذه األ

 من التكدر لما فاض وانـسـكـبـا  قد قرح الدمع جفني فاقتضى عجبـاً 

 ولم أنل في الهوى من وصله أربـا  من أجل خل سوى في مهجتي أبـداً 

 وفي المالحة فاق الترك والعـربـا  له محيا جـمـيل بـاهـر نـضـر

 دبـاكالصب والتزما في حـبـه األ  والشمس والبدر قد ماال لطلـعـتـه

 يريك قوسًا لرمي السهم منتصـبـا  وطرفه بعجيب السحر مكـتـحـل

 ارحم محبًا به صرف الهوى لعـبـا  يا من له حالتي أوضحت معـتـذراً 

 ضعيف عزم ومنكم ارتجى حسـبـا  إن الهوى قد رماني في وسط ساحتكم

 مستحسب فحماهم يرفع الحـسـبـا  إن الكرام إذا ما حل سـاحـتـهـم

 سـبـا وكن لوصلتـهـم يا سـيدي  ستر فضائح أهل العشق يا أمـلـيفا

فلمــا فرغــت مــن شــعرها حكــت للملــك قصــتها مــن أولهــا إلــى آخرهــا فقــال لهــا: ال خــوف عليــك وال فــزع قــد 
وصــلت إلــى مــرادك، فــال بــد أن أبلغــك مــا تريدينــه وأوصــل إليــك مــا تطلبينــه فاســمعي منــي هــذه الكلمــات ثــم 

    أنشد هذه األبيات:
 لك البشارات ال تخشى هنا نصبا  بنت الكرام بلغت القصد واألربا

 لشامخ صحبة الفرسان والنجـبـا  اليوم أجمع أمـواًال وأرسـلـهـا

 وأرسل الفضة البيضاء والذهبـا  نوافح المسك والديباج أرسـلـهـا

 أني مريدًا له صهرًا ومنتـسـبـا  نعم وتخبره عني مـكـاتـبـتـي

 حتى يكون الذي تهوين مقتـربـا  يوم جهدي في معـاونـهوأبذل ال

 وأعذر اليوم من كأس الهوى شربا  قد ذقت طعم الهوى دهرًا وأعرفه

فلما فرغ من شعره خرج إلى عسكره ودعا بوزيره وحزم له مـاًال ال يحصـى وأمـره أن يـذهب بـذلك إلـى الملـك 
وجـود وقـل لـه: أنـه يريـد مصـاهرتك بـأن يـزوج ابنتـه الشامخ وقال له: ال بد أن تأتيني بشخص اسمه أنـس ال

ألنــس الوجــود تابعــك فــال بــد مــن إرســاله معــي حتــى نعقــد عقــده عليهــا فــي مملكــة أبيهــا ثــم أن الملــك دربــاس 
كتب مكتوبًا للملك الشامخ بمضمون ذلـك وأعطـاه لـوزيره وأكـد عليـه فـي اإلتيـان بـأنس الوجـود وقـال لـه: إن 



عن مرتبتك فقال له: سمعًا وطاعة ثم توجه بالهدية إلى الملك الشامخ فلما وصـل  لم تأتني به تكون معزوالً 
إليه بلغه السالم عن الملك درباس وأعطـاه المكاتبـة والهديـة التـي معـه فلمـا رآه الملـك الشـامخ وقـرأ المكاتبـة 

ه ذهـب وال نعلـم ونظر اسـم أنـس الوجـود بكـى بكـاًء شـديدًا وقـال للـوزير المرسـل إليـه: وأيـن أنـس الوجـود فإنـ
مكانه فأتني به وأنا أعطيك أضـعاف مـا جئـت بـه مـن الهديـة، ثـم بكـى وأّن واشـتكى وافـاض العبـرات وأنشـد 

 هذه األبيات: 

 ال حاجة لي بـمـال  ردوا علي حـبـيبـي

 من جواهـر وآللـي  وال أريد هــــدايا

 سما بأفـق جـمـال  قد كان عنـدي بـدراً 

 ولم يقـس بـغـزال  وفاق حسنًا ومعـنـى

 أثـمـاره مـن دالل  وقـد غـصـن بـان

 يسبي عقول الرجـال  وليس في الغصن طبع

 على مهـاد الـدالل  ربيبه وهـو طـفـل

 عليه مشغول البـال  وٕانـنـي لـحــزين

مضـى ثن التفت إلى الوزير الذي جاء بالهدية والرسالة وقال لـه: اذهـب إلـى سـيدك وأخبـره أن أنـس الوجـود 
عام وهو غائب وسيده لم يدر أين ذهب وال يعرف له خبر فقال له الوزير: يـا مـوالي إن سـيدي قـال لـي إن 
لــم تــأتني بــه تكــن معــزوًال عــن الــوزارة وال تــدخل مــدينتي فكيــف أذهــب إليــه بغيــره فقــال الملــك الشــامخ لــوزيره 

مـاكن فقـال لـه: سـمعًا وطاعـة ثـم ابراهيم: اذهب معه صحبة جماعة وفتشوا على أنـس الوجـود فـي سـائر األ
أخــذ مــن أتباعــه واصــطحب وزيــر الملــك دربــاس وســاروا فــي طلــب أنــس الوجــود. وأدرك شــهرزاد الصــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة بعد األربعمائة 
حب وزيــر قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ابــراهيم وزيــر الملــك الشــامخ أخــذ جماعــة مــن أتباعــه واصــط

الملــك دربــاس وســاروا فــي طلــب أنــس الوجــود فكــانوا كلمــا مــروا بعــرب أو قــوم يســألونهم عــن أنــس الوجــود 
فيقولون: ال نعلمه ومـا زالـوا يسـألون المـدائن  ؟فيقولون لهم: هل مر بكم شخص اسمه كذا وصفته كذا وكذا

شــاطئ البحــر وطلعـوا فــي مركــب  والقـرى ويفتشــون فــي السـهول واألوعــار والبــراري والقفـار حتــى وصــلوا إلـى
ونزلوا فيهـا وسـاروا بهـا حتـى أقبلـوا علـى جبـل الثكلـى. فقـال وزيـر الملـك دربـاس لـوزير الملـك الشـامخ: ألي 

فقـال لـه: ألنـه نزلـت بـه جنيـة فـي قـديم الزمـان وكانـت نلـك الجنيـة مـن  ؟شيء سمي هذا الجبل بـذلك االسـم
ام وخافـت علـى نفسـها مـن أهلهـا فلمـا زاد بهـا الغـرام فتشـت جن الصين وقد أحبت إنسـانًا ووقـع لـه معهـا غـر 



في األرض على مكان تخفيه فيه عن أهلها فوجدت هذا الجبل منقطعـًا مـن اإلنـس والجـن بحيـث ال يهتـدي 
إلــى طريقــه أحــد مــن اإلنــس والجــن فاختطفــت محبوبهــا ووضــعته فيــه وصــارت تــذهب إلــى أهلهــا وتأتيــه فــي 

طويًال حتى ولدت منـه فـي ذلـك الجبـل أطفـاًال متعـددة وكـا كـل مـن يمـر علـى  خفية ولم تزل على ذلك زمناً 
هذا الجبل من التجار والمسافرين في البحر يسمع بكاء األطفال كبكاء المرأة التي ثكلت أوالدهـا أي فقـدتهم 

  فقيقول: هل هنا ثكلى فتعجب وزير الملك درباس من هذا الكالم.
صــر وطرقــوا البـاب فــانفتح البــاب فخــرج لهـم خــادم فعــرف ابــراهيم وزيــر ثـم إنهــم ســاروا حتــى وصـلوا إلــى الق 

الملك الشامخ فقبل يده ثم دخـل القصـر فوجـد فـي فسـحته رجـًال فقيـرًا بـين الخـدامين وهـو أنـس الوجـود فقـال 
فقالوا له: إنه رجل تاجر غرق ماله ونجا بنفسه وهو مجذوب فتركه، ثم مشى إلـى داخـل  ؟لهم: من أين هذا

فلم يجد البنته أثرًا فسأل الجـواري التـي هنـاك فقلـن لـه: مـا عرفنـا كيـف راحـت وال أقامـت معنـا سـوى القصر 
 مدة يسيرة فسكب العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 قد تغنت وازدهت أعتابـهـا  أيها الدار الـتـي أطـيارهـا

 ورآها فتـحـت أبـوابـهـا  فأتاها الصب ينعـي شـوقـه

 عند دار قد نـأى أربـابـهـا  مهجتي ليت شعري أين ضاعت

 واستطاعت واعتلى حجابـهـا  كان فيها كل شـيء فـاخـر

 يا ترى أين غدت أصحابـهـا  وكسوها حلل مـن سـنـدس

فلما فرغ من شعره بكى وأّن واشـتكى وقـال: ال حيلـة فـي قضـاء اهللا وال مفـر ممـا قـدره وقضـاه، ثـم طلـع إلـى 
علبكيــة مربوطــة فــي شــرارف واصــلة إلــى األرض فعــرف أنهــا نزلــت مــن ذلــك ســطح القصــر فوجــد الثيــاب الب

المكــان وراحــت كالهــائج الولهــان والتفــت فــرأى هنــاك طيــرين غرابــًا وبومــة فتشــاءم مــن ذلــك وصــعد الزفــرات 
  وأنشد هذه األبيات: 

 بآثارهم اطفاء وجدي ولوعتـي  أتيت إلـى دار األحـبة راجـياً 

 بها غير مشؤمي غراب وبومة  م أجـدفلم أجد األحباب فيها ولـ

 وفرقت بين المغرمين األحـبة  وقال لسان الحال قد كنت ظالماً 

 وعش كمدًا ما بين دمع وحرقة  فذق طعم ما ذاقوه من ألم الجوى

ثم نزل من فوق القصر وهو يبكي وقد أمر الخـدام أن يخرجـوا إلـى الجبـل ويفتشـوا علـى سـيدتهم ففعـال ذلـك 
هذا ما كان من أمرها، وأما ما كان من أمر أنس الوجـود فإنـه لمـا تحقـق أن الـورد فـي األكمـام  فلم يجدوها.

قد ذهبت صـاح صـيحة عظيمـة ووقـع مغشـيًا عليـه واسـتمر فـي غشـيته فظنـوا أنـه أخذتـه جذبـة مـن الـرحمن 
بفقــد ابنتــه  واسـتغرق فــي جمــال هيبــة الــديان ولمـا يئســوا مــن وجــود أنــس الوجــود واشـتغل قلــب الــوزير ابــراهيم

الورد فـي األكمـام أرارد وزيـر الملـك دربـاس أن يتوجـه إلـى بـالده وٕان لـم يفـز مـن سـفره بمـراده. فأخـذ يودعـه 



الوزير ابراهيم والد الورد في األكمام فقال له وزيـر الملـك دربـاس: إنـي أريـد أن آخـذ هـذا الفقيـر معـي عسـى 
ذلــك أرســله إلــى بــالد أصــبهان ألنهــا قريبــة مــن اهللا أن يعطــف علــى الملــك ببركتــه ألنــه مجــذوب، ثــم بعــد 

بالدنــا، فقــال: افعــل مــا تريــد، ثــم انصــرف كــل منهمــا متوجــه إلــى بــالده وقــد أخــذ وزيــر الملــك دربــاس أنــس 
  الوجود معه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة العاشرة بعد األربعمائة 

وزير الملك درباس أخذ أنس الوجود وهـو مغشـي عليـه وسـار ثالثـة أيـام  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن
وهــو فــي غشــيته محمــوًال علــى البغــال وال يــدري هــل هــو محمــول أو ال، فلمــا أفــاق مــن غشــيته قــال: فــي أي 

فقالوا له: أنت صحبة وزير الملك درباس، ثم ذهبوا إلـى الـوزير وأخبـروه أنـه قـد أفـاق فأرسـل إليـه  ؟مكان أنا
الورد والسـكر فيقـوه وأنعشـوه ولـم يزالـوا مسـافرين حتـى قربـوا مـن مدينـة الملـك دربـاس فأرسـل الملـك إلـى ماء 

  الوزير يقول له: إن لم يكن أنس الوجود معك فال تأتي أبدًا.
فلما قرأ مرسوم الملك عسر عليه ذلك وكان الوزير ال يعلم أن الورد في األكمام عند وال يعلم سـبب إرسـال  

اه إلى أنس الوجود وال يعلم أن الوزير مرسل في طلبه والوزير ال يعلم أن هذا هو أنس الوجود فلما الملك إي
رأى الوزير أن أنس الوجود قد استفاق قال له: إن الملك أرسلني في حاجة وهي لم تقض ولما علم بقـدومي 

 ؟قـال لـه: ومـا حاجـة الملـكأرسل إلي مكتوبًا يقول لي فيه: إن لم تكن الحاجة قضـيت فـال تـدخل مـدينتي، ف
فحكى له جميع الحكاية فقال له أنس الوجود: ال تخف واذهب إلـى الملـك وخـذني معـك وأنـا أضـمن مجـيء 

فقال: نعم، فركب وأخـذه معـه وسـار بـه إلـى الملـك  ؟أنس الوجود. ففرح الوزير بذلك وقال له: أحق ما تقول
لـه أنـس الوجـود: أيهـا الملـك أنـا أعـرف مكـان أنـس  فقـال ؟فلما وصـال إلـى الملـك قـال لـه: أيـن أنـس الوجـود

قال: في مكان قريب جدًا ولكن أخبرنـي مـاذا تريـد منـه  ؟الوجود فقربه الملك إليه وقال له: في أي مكان هو
وأنا أحضره بين يـديك فقـال لـه: حبـًا وكرامـة ولكـن هـذا األمـر يحتـاج إلـى خلـوة. ثـم أمـر النـاس باإلنصـراف 

ه الملــك بالقصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا فقــال لــه أنــس الوجــود: ائتينــي بثيــاب فــاخرة ودخــل معــه خلــوة وأخبــر 
وألبسني إياها وأنا آتيك بأنس الوجود سريعًا فأتاه ببدلة فاخرة فلبسـها وقـال: أن أنـس الوجـود وكمـد الحسـود، 

  ثم رمى القلوب باللحظات وأنشد هذه األبيات: 
 

 ني في التباعد وحشـتـيويطرد ع  يؤانسني ذكر الحبيب بـخـلـوتـي

 إذا فاض من عيني يخفف زفرتي  وما لي غير الدمع عـين وٕانـمـا

 وأمري عجيب في الهوى والمحبة  وشوقي شديد ليس يوجـد مـثـلـه

 وفي العشق أسعى بين نـاروجـنة  فأقطع ليلي ساهر الجفن لـم أنـم

 حنتـيوما منحني في الحب إال بم  وقد كان لي صبر جميل عدمـتـه



  وغيرت األشواق وصفي وصورتي  وقد رق جسمي من أليم بعـادهـم

 ولم أستطع أني أرجع دمـعـتـي  وأجفان عيني بالدموع تـقـرحـت

 وكم ذا القى لوعة بـعـد لـوعة  وقد قل حيلي والفـؤاد عـدمـتـه

 على سادة بالحسن أحسـن سـادة  وقلبي ورأسي بالمشيب تشـابـهـا

 وما قصدهم إال لقائي ووصلـتـي  ان التفرق بـينـنـاعلى زعمهم ك

 أيمنعني دهري بوصل أحـبـتـي  فيا هل ترى بعد التقاطع والـنـوى

 وتمحى براحات الوصال مشقتـي  ويطوي كتاب البعد من بعد نشـره

 سـريرتـي وتبدل أحزاني بصفو  ويبقى حبيبي في الديار منـادمـي

ملــك: واهللا إنكمــا لمحبــان صــادقان وفــي ســماء الحســن كوكبــان نيــران وأمركمــا فلمــا فــرغ مــن شــعره قــال لــه ال
 ؟عجيب وشأنكما غريب، ثم حكى له حكاية الورد في األكمام إلى آخرها فقال له: وأين هـي يـا ملـك الزمـان

قال: هي عندي اآلن، ثم أحضر الملك القاضي والشهود وعقـد عقـدها عليـه وأكرمـه وأحسـن إليـه، ثـم أرسـل 
ك درباس إلى الملك الشـامخ وأخبـره بجميـع مـا اتفـق لـه مـن أمـر أنـس الوجـود والـورد فـي األكمـام، ففـرح المل

الملك الشامخ بذلك غاية الفرح وأرسل إليه مكتوبًا مضمونه حيث حصـل عقـد العقـد عنـدك ينبغـي أن يكـون 
  الفرح والدخول عندي.

لت الرسـالة إلـى الملـك دربـاس أمـدهما بمـال ثم جهز الجمـال والخيـل والرجـال وأرسـل فـي طلبهمـا، فلمـا وصـ
عظيم وأرسلهما مع جملة عسكره فسـاروا بهمـا جتـى دخلـوا مـدينتهما وكـان يومـًا مشـهودًا لـم يـر أعظـم منـه، 
وجمع الملك الشامخ سائر المطربات من آالت المغاني وعمل الوالئم ومكثوا على ذلك سبعة أيام، وفي كـل 

اس الخلـع السـنية ويحسـن إلـيهم، ثـم إن أنـس الوجـود دخـل علـى الـورد فـي يوم يخلع الملـك الشـامخ علـى النـ
  األكمام فعانقها وأخذا يبكيان من فرط الفرح والمسرات وأنشد هذه األبيات: 

 ثم اجتمعنا وأكمدنا حواسـدنـا  جاء السرور أزال الهم والحزنـا

 فأحيت القلب واألحشاء والبدنـا  ونسمة الوصل قد هبت معطرة

 وفي الخوافق قد دقت بشائرنـا  ة األنس قد الحت مخلـقةوبهج

 لكن من فرح فاضت مدامعنـا  ال تحسبوا اننا باكون من حـزن

 وقد صبرنا على من هيج الشجنا  فكم رأينا من األهوال وانصرفت

 شيبنا ما كان من شدة األهوال  فساعة من وصال قد نسيت بها

 متعانقين حتى وقعا مغشـيًا عليهمـا. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن فلما فرغ من شعره تعانقا ولم يزاال
  الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الحادية عشرة بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أنس الوجود والـورد فـي األكمـام لمـا اجتمعـا متعـانقين ولـم يـزاال متعـانقين 

  ماع فلما أفاقا من غشيتهما أنشد أنس الوجود هذه األبيات: حتى وقعا مغشيًا عليهما من لذة اإلجت
 حيث أمسى لي حبيبي منصفا  ما أحالهـا لـيالت الـوفـا

 وانفصال الهجر عنا قد وفى  وتوالى الوصل فيما بـينـنـا

 بعد ما مال وعنا انحـرفـا  وٕالينا الدهر يسعى مـقـبـالً 

 ًا قد صـفـاوشربنا منه كأس  نصب السعد لنـا أعـالمـه

 ولليالت تقضت بالـجـفـا  واجتمعنا وتشاكـينـا اآلسـى

 وعفا الرحمن عما سـلـفـا  ونسينا ما مضى يا سـادتـي

 لم يزدني الوصل إال شغفـا  ما ألذ العـيش مـا أطـيبـه

بــار فلمــا فــرغ مــن شــعره تعانقــا واضــطجعا فــي خلوتهمــا، ولــم يــزاال فــي منادمــة وأشــعار ولطــف وحكايــات وأخ
حتى غرقا في بحر الغـرام ومضـت عليهمـا سـبعة أيـام وهمـا ال يـدريان لـيًال مـن نهـار لفـرط مـا همـا فيـه مـن 
لــذة وســرور وصــفو وحبــور، فكــأن الســبعة أيــام يــوم واحــد لــيس لــه ثــاني، ومــا عرفــا يــوم األســبوع إال بمجــيء 

    آالت المغاني، فأكثرت الورد في األكمام المتعجبات وأنشدت هذه األبيات:
 بلغنا ما نريد من الـحـبـيب  على غيظ الحواسد والرقـيب

 على الديباج والقز القـشـيب  وأسعفنا التوصل باعـتـنـاق

 بريش الطير من شكٍل غريب  وفرش من أديم قد حـشـونـا

 بريق الحب جل عن الضريب  وعن شرب المدام قد اغتنـينـا

 ن الـقـريببأوقات البعيد م  ومن طيب الوصال فليس ندري

 ولم نشعر بها كم من عجـيب  ليالي سبعة مـرت عـلـينـا

 بالـحـبـيب أدام اهللا وصلك  فهنوني بأسـبـوع وقـولـوا

  فلما فرغت من شعرها قبلها أنس الوجود ما ينوف عن المئات ثم أنشد هذه األبيات: 
 وجاء الحب من صدوفـانـي  أتى يوم الشرور مع التهانـي

 ونادمني بألطاف المعـانـي  الوصل مـنـه فآنسني بطيب

 ذهلت عن الوجود بما سقاني  وأسقاني شراب األنس حتـى

 وصرنا في شراب مع أغاني  فطربنا وانشرحنا واضطجعنـا

 من األيام أولـهـا وثـانـي  ومن فرط السرور فليس ندري



 حـبـانـي وربي قد حباه بما  وال يدري لمر الصد طعـمـاً 

غ من شـعره قامـا وخرجـا مـن مكانهمـا وأنعمـا علـى النـاس بالمـال والخلـع وأعطيـا ووهبـا إلـى أن أتـاهم فلما فر 
  هازم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من ال يحول وال يزول وٕاليه كل األمور تؤول.

ــًا للتنــزه  وممــا يحكــى أن الخليفــة هــارون الرشــيد كــان يحــب الســيدة زبيــدة محبــة عظيمــة وخصــص لهــا مكان
عمل لها سياجًا من األشجار وأرسل إليها الماء من كـل جانـب فالتفـت عليهـا األشـجار حتـى لـو دخـل أحـد و 

يغتسل في تلك البحيرة لم يـره أحـد مـن كثـرة أوراق الشـجر، فـاتفق أن السـيدة زبيـدة دخلـت ذلـك المكـان يومـًا 
  وأتت إلى البحيرة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  لليلة الثانية عشرة بعد األربعمائة وفي ا

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الســيدة زبيــدة لمــا دخلــت ذلــك المكــان يومــًا وأتــت إلــى البحيــرة وتفرجــت 
على حسنها وجمالها فأعجبها رونقها والتفاف األشجار عليها وكان ذلك في يوم الحر فقلعت أثوابها ونزلـت 

رة ال تستر من يقف فيها فجعلت تمأل بـإبريق مـن عـين وتصـب علـى بـدنها إلى البحيرة ووقفت وكانت البحي
فعلم الخليفة بذلك فنزل من قصره يتجسس عليهـا مـن خلـف أوراق األشـجار فرآهـا عريانـة وقـد بـان منهـا مـا 
كان مستور، فلما أحست بأمير المؤمنين خلف أوراق األشجار وعرفت أنه رآها عريانة التفتـت إليـه ونظرتـه 

سنت منه ووضعت يدها على فرجها ففاض من بين يـديها لفـرط كبـره وغلظـه، فـولى مـن سـاعته وهـو فاستح
  يتعجب من ذلك وينشد هذا البيت: 

 وزكا وجدي لبيني  نظرت عيني لحيني

ولم يدر بعد ذلك ما يقول، فأرسل خلف أبي نواس يحضره، فلما حضر بين يديه قـال لـه الخليفـة: أنشـدني  
 شعرًا في أوله: 

 وزكا وجدي لبيني  نظرت عيني لحيني

  فقال أبو نواس: سمعًا وطاعة، وارتجل في أقرب اللحظات وأنشد هذه األبيات: 
 وزكا وجدي لبينـي  نظرت عيني لحيني

 تحت ظل الدرتـين  من غزال قد سباني

 بأباريق اللـجـين  سكب الماء عـلـيه

 فاض من بين اليدين  نظرتني سـتـرتـه

 ساعة أو ساعتـين  عـلـيه ليتني كنت

  فتبسم أمير المؤمنين من كالمه وأحسن إليه وانصرف من عنده مسرورًا.



وممــا يحكــى أن الملــك العــادل كســرى أنوشــروان ركــب يومــًا إلــى الصــيد فــانفرد عــن عســكره ظبــي فبينمــا هــو 
لضـيعة وقصـد ساع خلف الظبي إذ رأى ضـيعة قريبـة منـه وكـان قـد عطـش عطشـًا شـديدًا فتوجـه إلـى تلـك ا

دار باب قوم في طريقه فطلب ماء ليشرب فخرجت صبية فأبصرته ثم عادت إلى البيت وعصرت له عـودًا 
من قصب السكر ومزجت ما عصرته منه بالماء ووضـعته فـي قـدح ووضـعت عليـه شـيئًا مـن الطيـب يشـبه 

ل يشـرب منـه قلـيًال حتـى التراب ثم سـلمته إلـى أنوشـروان فنظـر فـي القـدح فـرأى فيـه شـيئًا يشـبه التـراب فجعـ
انتهى إلى آخره ثم قال للصبية: أيتها الصبية نعم الماء ما أحاله لوال ذلك القذي الذي فيه فإنـه كـدره فقالـت 

فقالـت: ألنـي  ؟الصبية: أيها الضيف أنا عمدًا ألقيت فيه ذلك القذي الذي كدره فقـال الملـك: ولـم فعلـت ذلـك
واحــدة فيضـرك فلــو لـم يكــن فيـه قــذي لكنـت شــربته بسـرعة نهلــة  رأيتـك شـديد العطــش وخفـت أن تشــربه نهلـة

واحدة وكان يضرك شربه على هذه الطريقة فتعجب الملك العادل أنوشروان مـن كالمهـا وذكـاء عقلهـا وعلـم 
فقالــت: مــن  ؟أن مــا قالتــه ناشــئ عــن ذكــاء وفطنــة وجــودة عقــل فقــال لهــا: مــن أي عــود عصــرت ذلــك المــاء

وطلب جريدة الخراج الذي يحصل مـن تلـك القريـة فـرأى خراجهـا قلـيًال فأضـمر  عود واحد فتعجب أنوشروان
في نفسه أنه إذا عاد إلى تخته يزيد فـي خـراج تلـك القريـة وقـال: قريـة يكـون فـي عـود واحـد منهـا هـذا المـاء 
كيف يكون خراجها هـذا القـدر القليـل ثـم انصـرف عـن تلـك القريـة إلـى الصـيد وفـي آخـر النهـار رجـع إليهـا، 
واجتــاز علــى ذلــك البــاب منفــردًا وطلــب المــاء ليشــرب فخرجــت تلــك الصــبية بعينهــا فرأتــه فعرفتــه ثــم عــادت 

وأدرك شـــهرزاد الصـــباح  ؟لتخـــرج لـــه المـــاء فأبطـــأت عليـــه فاســـتعجلها أنوشـــروان وقـــال: ألي شـــيء أبطـــأت
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد األربعمائة 

 ؟يهــا الملــك الســعيد أن الملــك أنوشــروان لمــا اســتعجل الصــبية قــال لهــا: ألي شــيء أبطــأتقالــت: بلغنــي أ
فقالـت: سـببه أن نيـة السـلطان قـد  ؟فقالت: ألنه لم يخرج من عود واحد قد تغيرت فقال لها: ومـا سـبب ذلـك

زالــت  قالــت: ســمعنا مــن العقــالء أنــه إذا تغيــرت نيــة الســلطان علــى قــوم ؟تغيــرت فقــال لهــا: مــن أيــن جــاءك
بركتهم وقلت خيراته فضـح أنوشـروان وأزال مـن نفسـه مـا كـان أضـمر لهـم عليـه، وتـزوج بتلـك الصـبية حـاًال 

  حيث أعجبه فرط ذكائها وفطنتها وحسن كالمها.
ومما يحكى أنه كان رجل بخاري بمدينة سقا يحمل بالماء إلى دار رجل صائغ ومضى له على تلك الحالـة 

ئغ زوجة في غايـة الحسـن والجمـال والبهـاء والكمـال موصـوفة بالديانـة والحفـظ ثالثون سنة وكان لذلك الصا
فجاء السقا علـى عادتـه يومـًا وصـب المـاء فـي الخبـاب وكانـت قائمـة فـي وسـط الـدار فـدنا منهـا السـقا وأخـذ 
بيــدها وفركهــا وعصــرها ثــم مضــى وتركهــا، فلمــا جــاء زوجهــا مــن الســوق قالــت لــه: إنــي أريــد أن تعرفنــي أي 

فقال الرجـل: مـا صـنعت شـيئًا يغضـب اهللا تعـالى  ؟صنعت هذا اليوم في السوق ما يغضب اهللا تعالىشيء 
فقالت المرأة: بلى واهللا إنك فعلت شيئًا يغضب اهللا تعالى وٕان لم تحدثني بما صنعت وتصـدقني فـي حـديثك 

ه الصـدق اتفـق لـي أننـي ال أقعد في بيتك وال تراني وال أراك فقال: أخبرك بما فعلته في يومي هـذا علـى وجـ



جالس في الدكان على عادتي إذا جاءت امرأة إلى دكاني وأمرتني أن أصـوغ لهـا إسـوارًا وانصـرفت فصـغت 
لها سوارًا من ذهب ورفعته فلما حضرت أتيتها به فأخرجت يدها ووضعت السوار في ساعدها فتحيـرت مـن 

  ر: بياض يدها وحسن زندها الذي يسبي الناظر وتذكرت قول الشاع
 كالنار تضرم فوق ماء جار  وسواعد تزهو بحسن أساور

 ماء تمنطق معجبًا بالنـار  فكأنما والتبر محتاط بـهـا

فأخذت يدها وعصرتها ولويتها فقال له المرأة: اهللا أكبر لم فعلت هذا الجرم إن ذلك السقا الذي كان يـدخل  
وعصــرها ولواهــا فقــال اهللا: نســأل اهللا األمــان أيتهــا  بيتنــا منــذ ثالثــين ســنة ولــم نــر فيــه خيانــة أخــذ اليــوم يــدي

المرأة إني تائب مما كان مني فاسـتغفري اهللا فقالـت المـرأة: غفـر اهللا لـي ولـك ورزقنـا حسـن العاقبـة فلـم كـان 
الغــد جــاء الرجــل الســقا وألقــى نفســه بــين يــدي المــرأة وتمــرغ علــى التــراب واعتــذر إليهــا، وقــال: يــا ســيدتي 

ما أغراني به الشيطان حيـث أضـلني وأغـواني. فقالـت لـه المـرأة: امـض إلـى حـال سـبيلك اجعليني في حل م
فإن ذلك الخطأ لم يكن منك وٕانما كان سببه من زوجي حيث فعل مـا فعـل فـي الـدكان فـاقتص اهللا منـه فـي 

الســقا  الــدنيا وقيــل أن الرجــل الصــائغ لمــا أخبرتــه زوجتــه بمــا فعــل الســقا معهــا قــال: دقــة بدقــة ولــو زدت لــزاد
فصــار هــذا الكــالم مــثًال ســائرًا بــين النــاس فينبغــي للمــرأة مــع زوجهــا ظــاهرًا وباطنــًا وتقنــع منــه بالقليــل إن لــم 

  يقدر على الكثير وتقتدي بعائشة الصديقة وفاطمة الزهراء رضي اهللا عنهما لتكون مع حواشي السلف.
صــالحة فــي بنــي إســرائيل وكانــت تلــك  وممــا يحكــى أنــه كــان فــي قــديم الزمــان وســالف العصــر واألوان امــرأة

المرأة دينة عابدة تخرج كل يوم إلى المصلى بستان فإذا خرجـت إلـى المصـلى تـدخل ذلـك البسـتان وتتوضـأ 
منه، وكان في البسـتان شـيخان يحرسـانه فتعلـق الشـيخان بتلـك المـرأة وراوداهـا عـن نفسـها فأبـت، فقـاال لهـا: 

لزنــا فقالــت لهمــا الجاريــة: اهللا يكفينــي شــركما ففتحــا بــاب البســتان إن لــم تمكنينــا مــن نفســك لنشــهدن عليــك با
فقاال: إنا وجدنا هذه الجاريـة مـع شـاب يفجـر  ؟وصاحا فأقبل عليهما الناس من كل مكان وقالوا: ما خبركما

بهــا وانفلــت الشــاب مــن أيــدينا وكــان النــاس فــي ذلــك الوقــت ينــادون بفضــيحة الزانــي ثالثــة أيــام، ثــم يرجمونــه 
وا عليها ثالثة أيـام مـن أجـل الفضـيحة وكـان الشـيخان فـي كـل يـوم يـدانون منهـا ويضـعان أيـديهما علـى فناد

رأســها ويقــوالن لهــا: الحمــد هللا الــذي أنــزل بــك نقمتــه. فلمــا أرادوا رجمهــا تــبعهم دانيــال وهــو ابــن اثنتــي عشــرة 
حتى لحقهم وقال: ال تعجلوا عليها سنة وهذه أول معجزة على نبينا عليه الصالة والسالم ولم يزل تابعًا لهم 

  بالرجم حتى أقضي بينهم فوضعوا له كرسيًا.
فذكر له ما جرى فقال لـه:  ؟ثم جلس وفرق الشيخين وهو أول من فرق بين الشهود فقال ألحدهما: ما رأيت

فقـال: فـي الجانـب الشـرقي تحـت شـجرة كمثـري ثـم سـأل الثـاني عمـا  ؟حصل ذلك في أي مكان فـي البسـتان
فقال: فـي الجانـب الغربـي تحـت شـجرة تفـاح هـذا  ؟فأخبره بما جرى فقال له: في أي مكان في البستان رأى،

والجاريــة واقفــة رافعــة رأســها ويــديها إلــى الســماء، وهــي تــدعو اهللا بــالخالص فــأنزل اهللا تعــالى صــاعقة مــن 



فســـكتت عـــن الكـــالم  العـــذاب فأحرقـــت الشـــيخين وأظهـــر اهللا تعـــالى بـــراءة الجاريـــة. وأدرك شـــهرزاد الصـــباح
  المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصاعقة نزلت علـى الشـيخين فأحرقتهمـا وأظهـر اهللا بـراءة الجاريـة وهـذا 

  أول ما جرى من المعجزات لنبي اهللا دانيال عليه السالم.
ج يومًا من األيام هو وأبا إسـحاق النـديم وجعفـر البرمكـي وأبـو ويحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد خر  

نواس وساروا في الصـحراء فـرأوا شـيخًا متكئـًا علـى حمـار لـه فقـال هـارون الرشـيد لجعفـر: اسـأل هـذا الشـيخ 
قـال إلـى  ؟قـال: مـن البصـرة فقـال لـه جعفـر: وٕالـى أيـن سـيرك ؟فقـال لـه جعفـر: مـن أيـن جئـت ؟من أين هو

قال: ألتمس دواء لعيني فقال هارون الرشيد: يا جعفر مازحه فقال: إذا مازحتـه  ؟تصنع فيهابغداد قال: وما 
أسمع منـه مـا أكـره فقـال: بحقـي عليـك أن تمازحـه فقـال جعفـر للشـيخ: إن وصـفت لـك دواء ينفعـك مـا الـذي 

ــ ؟تكــافئني بــه ي حتــى فقــال لــه: إن اهللا تعــالى يكافئــك عنــي مــا هــو خيــر لــك مــن مكــافئتي فقــال: انصــت إل
فقـال جعفـر: خـذ لـك ثـالث أواق مـن  ؟أصف لـك هـذا الـدواء الـذي ال أصـفه ألحـد غيـرك فقـال لـه: ومـا هـو

هبــوب الـــريح وثــالث أواق مـــن شـــعاع الشــمس وثـــالث أواق مـــن زهــر القمـــر وثـــالث أواق مــن نـــور الســـراج 
الثـة أشـهر فـإذا واجمع الجميع وضعها في الريح ثالثة أشهر ثم بعد ذلك ضـعها فـي هـون بـال قعـر ودقهـا ث

دققتها تضعها في جفنك مشقوقة وضع الجفة في الريح ثالثة أشهر ثم استعمل من هـذا الـدواء فـي كـل يـوم 
ثالثة دراهم عند النوم واستمر على ذلك ثالثة أشهر فإنك تعافى إن شاء اهللا تعالى، فلما سمع الشـيخ كـالم 

لضــرطة مكافــأة لــك علــى وصــفك هــذا جعفــر انســطح علــى حمــاره وضــرط ضــرطة منكــرة وقــال: خــذ هــذه ا
الدواء فإذا استعملته ورزقني اهللا العافيـة أعطيتـك جاريـة تخـدمك فـي حياتـك خدمـة يقطـع اهللا بهـا أجلـك فـإذا 
مت وعجل اهللا بروحك إلى النار وسخمت وجهـك بخراهـا مـن حزنهـا عليـك وتنـدب وتلطـم وتنـوح وتقـول فـي 

ارون الرشــيد حتــى اســتلقى علــى قفــاه وأمــر لــذلك الرجــل نياحهــا: يــا ســاقع الــذقن مــا أســقع ذقنــك فضــحك هــ
  بثالثة آالف دينار.

وحكى الشريف حسين بن ريان أن أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب كـان جالسـًا فـي بعـض األيـام للقضـاء 
بـين النــاس والحكــم بـين الرعايــا وعنــده أكـابر الصــحابة مــن أهـل الــرأي واإلصــابة، فبينمـا هــو جــالس إذ أقبــل 

اب من أحسن الشباب نظيف الثياب وقد تعلق به شابان من أحسـن الشـباب وقـد جذبـه الشـابان مـن عليه ش
طوقه وأوقفاه بين يدي أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب فنظـر أميـر المـؤمنين إليهمـا وٕاليـه فأمرهمـا بـالكف 

شـقيقان وباتبـاع الحـق فقاال: يا أمير المـؤمنين نحـن أخـوان  ؟عنه وأدناه منه وقال للشابان: ما قصتكما معه
حقيقان كـان لنـا أب شـيخ كبيـر حسـن لتـدبير معظـم فـي القبائـل منـزه عـن الرذائـل، معـروف بالفضـائل ربانـا 

  صغارًا واوالنا كبارًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد األربعمائة 
ابين قاال ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن أبانا كـان معظمـًا فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الش

القبائــل منــزه عـــن الرذائــل معروفـــًا بالفضــائل ربانــا صـــغارًا وأوالنــا كبـــارًا جــم المناقــب والمفـــاخر حقيقــًا بقـــول 
  الشاعر: 

 كال لعمري ولكن منـه شـيبـان  قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم

 كما علت برسول اللـه عـدنـان  ي شـرففكم أب قد عال بابن ذو 

فخــرج يومــًا إلــى حديقــة لــه ليتنــزه فــي أشــجارها ويقتطــف يــانع ثمارهــا فقتلــه هــذا الشــاب وعــدل عــن طريــق  
الرشاد ونسألك القصًا كما جاء والحكم فيـه بمـا أمـرك اهللا فنظـر عمـر إلـى الشـاب نظـرة مرهبـة وقـال لـه: قـد 

وكــان ذلــك الغــالم ثابــت الجنــان جــريء  ؟تقــول أنــت فــي الجــواب ســمعت مــن هــذين الغالمــين الخطــاب فمــا
اللسانقد خلع ثياب الهلع ونزع لبـاس الجـزع فتبسـم وتكلـم بأفصـح لسـان وحيـا أميـر المـؤمنين بكلمـات حسـان 
ثم قال: واهللا يا أمير المؤمنين لقد وعيت ما ادعوا صدقًا فيما قااله حيث أخبرا بما جرى وكان أمر اهللا قـدرًا 

رًا ولكــن ســأذكر قصــتي بــين يــديك واألمــر فيهــا إليــك اعلــم يــا أميــر المــؤمنين أنــي مــن صــميم العــرب مقــدو 
العربــاء الــذين هــم أشــرف مــن تحــت الجربــاء نشــأت فــي منــازل الباديــة فأصــابت قــومي ســود الســنين العاديــة 

حــدائقها بنيــاق فأقبلــت إلــى ظــاهر هــذا البلــد باألهــل والمــال والولــد وســلكت بعــض طرائقهــا إلــى المســير بــين 
كريمة عزيزات علي بيـنهن فحـل كـريم األصـل كثيـر النسـل ملـيح الشـكل، يكثـر مـنهن النتـاج ويمشـي بيـنهن 
كأنه ملك عليه تـاج فنـدت بعـض النيـاق إلـى حديقـة أبـيهم وقـد ظهـر مـن الحـائط أشـجارها فتناولتـه بمشـفرها 

ه يرمـي الشـرر وفـي يـده اليمنـى حجـر فطردتها عن تلك الحديقة وٕاذا بشيخ من الحائط قد ظهر وزفير غيظـ
وهــو يهــادى كالليــث إذا حضــر فضــرب الفحــل بــذلك الحجــر فقتلــه ألنــه أصــاب مقتلــه فلمــا رأيــت الفحــل قــد 
سقط بجانبي آنست إلى قلبي قد توقدت فيه جمـرات الغضـب قتناولـت ذلـك الحجـر بعينـه وضـربته بـه فكـان 

وعنــد إصــابته بــالحجر صــاح صــيحة عظيمــة وصــرخ  ســببًا لحينــه ولقــي ســوء مقبلــه والمــرء مقتــول بمــا قتــل
صرخة أليمة فأسرعت بالسير من مكاني فأسرع هذا الشابان وأمسكاني وٕاليك أحضراني وبين يديك أوقفـاني 
فقــال عمــر رضــي اهللا تعــالى عنــه: قــد اعترفــت بمــا اقترفــت وتعــذر الخــالص ووجــب القصــًا والت حــين منــًا 

اإلمــام ورضـيت بمــا اقتضــته شــريعة اإلســالم ولكــن لــي أخ صــغير  فقـال الشــاب: ســمعًا وطاعــة لمــا حكــم بــه
كان لـه أب كبيـر خصـه قبـل وفاتـه بمـال جزيـل وذهـب جليـل وقـد سـلم أمـره لـي وأشـهد اهللا علـي وقـال: هـذا 
ألخيــك عنــدك فاحفظــه جهــدك فأخــذت ذلــك المــال ودفنتــه وال أحــد يعلــم بــه إال أنــا فــإن حكمــت اآلن بقتلــي 

فــي ذهابــه وطالبــك الصــغير بحقــه يــوم يقضــي اهللا بــين خلقــه وٕان أنــت انتظرتنــي ذهــب المــال وكنــت الســبب 
ثالثة أيام أقمت من يتولى أمر الغالم وعدت وافيًا بالذمام ولي من يضمنني على هذا الكالم. فـأطرق أميـر 

ه فنظـر الغـالم إلـى وجـو  ؟المؤمنين رأسه ثم نظر إلى من حضره وقال: من يقـوم بضـمانه والعـود إلـى مكانـه



من في المجلس وأشار إلى أبي ذر دون الحاضـرين وقـال: هـذا يكفلنـي ويضـمنني. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة عشرة بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الشـاب لمـا أشـار إلـى أبـي ذر وقـال: هـذا يكفلنـي ويضـمنني قـال عمـر  

قـال: نعـم يـا أميـر المـؤمنين  ؟ عنه: يا أبا ذر أسمعت هذا الكالم وتضمن لي حضور هـذا الغـالمرضي اهللا
أضـمنه إلــى ثالثــة أيــام فرضــي بــذلك وأذن للغــالم فـي اإلنصــراف فلمــا انقضــت مــدة اإلمهــال وكــاد وقتهــا أن 

ر قـد حضـر يزول أو زال ولم يحضر الشاب إلى مجلس عمر والصحابة حولـه كـالنجوم حـول القمـر وأبـو ذ
والخصـمان ينتظــران فقــاال: أيــن الغــريم يـا أبــا ذر كيــف رجــوع مــن فــر، ولكـن نحــن ال نبــرح مــن مكاننــا حتــى 
تأتينـا لألخـذ بثأرنـا بـه. فقـال أبـو ذر: وحـق الملـك العـالم أن انقضـت الثالثـة أيـام ولـم يحضـر الغـالم وفيــت 

تــأخر الغــالم ألقضــين فــي أبــي ذر مــا بالضــمان وســلمت نفســي لإلمــام فقــال عمــر رضــي اهللا عنــه: واهللا إن 
اقتضته شريعة اإلسالم فهملت عبـرات الحاضـرين وارتفعـت زفـرات النـاظرين وعظـم الضـجيج فعـرض أكـابر 
الصــحابة علــى الشــابين أخــذ الديــة واغتنــام االثنيــة فأبيــا ولــم يقــبال إال األخــذ بالثــأر، فبينمــا النــاس يموجــون 

الم ووقف بين يدي اإلمام وسلم عليه بأحسن سالم ووجهـه مشـرق ويضجون تأسفًا على أبي ذر إذ أقبل الغ
يتهلل وبالعرق يتكلل وقال له: قد أسـلمت الصـبي إلـى أخوالـه وعـرفتهم بجميـع أحوالـه وأطلعـتهم علـى مكـان 
مالــه. ثــم اقتحمــت هــاجرة الحــر ووفيــت فــاه الحــر فتعجــب النــاس مــن صــدقه ووفائــه وٕاقدامــه علــى المــوت 

ضهم: ماأكرمك من غالم وأوفاك بالعهـد والزمـام فقـال الغـالم: أمـا تحققـتم أن المـوت إذا واجترائه فقال له بع
حضر ال ينجو منه أحد وغنما وفيت كيال يقال ذهب الوفاء من الناس فقال أبو ذر: واهللا يا أمير المـؤمنين 

عمــر حضــر لقــد ضــمنت هــذا الغــالم، ولــم أعرفــه مــن أي قــوم وال رأيتــه قبــل ذلــك اليــوم ولكــن لمــا أعــرض 
وقصــدني وقــال: هــذا يضــمنني ويكفلنــي لــم أستحســن رده، وأبــت المــروة أن تخيــب قصــده إذ لــيس فــي إجابــة 
القصد من باس كيال يقال ذهب الفضل من الناس فعند ذلك قال الشـابان: يـا أميـر المـؤمنين قـد وهبنـا لهـذا 

لنــاس فاستبشــر اإلمــام بــالعفو الشــاب دم أبينــا حيــث بــدل الوحشــة باإلينــاس كــيال يقــال ذهــب المعــروف مــن ا
عـــن الغـــالم وصـــدقه ووفائـــه بالـــذمام واســـتكبر مـــروءة إبـــي ذر دون جلســـائه واستحســـن اعتمـــاد الشـــابين فـــي 

 اصطناع المعروف وأثنى عليهما ثناء الشاكر وتمثل بقول الشاعر: 

 ال يذهب الخير بين اهللا والناس  من يصنع الخير بين الـورى

يــة أبيهمــا مــن بيــت المــال فقــاال: إنمــا عفونــا عنــه ابتغــاء وجــه اهللا الكــريم ثــم عــرض عليهمــا أن يصــرف د
  المتعال ومن بيته كذا ال يتبع إحسانه منًا وال أذى.

ومما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان له ولد قد بلغ من العمر ستة عشرة عامًا، وكـان معـرض 
خــرج إللــى المقــابر ويقــول: قــد كنــتم تملكــون الــدنيا فمــا ذلكــم عــن الــدنيا وســالكًا طريقــة الزهــاد والعبــاد فكــان ي



بمنجيكم وقد صرتم إلى قبوركم فيا ليت شعري ما قلتم وما قيل لكم ويبكي بكـاء الخـائف الوجـل وينشـد قـول 
  القائل: 

 ويحزنني بكاء النـائحـات  تروعني الجنائز في كل وقت

بـه وحولـه وزرائـه وكبـراء دولتـه وأهـل مملكتـه فـرأوا ولـد فاتفق أن أباه مر عليه في بعض األيام وهو في موك
أمير المؤمنين وعلى جسد جبة من صوف وعلـى رأسـه مئـزر مـن صـوف فقـال بعضـهم لـبعض: لقـد فضـح 
هذا الولد أمير المؤمنين بين الملوك فلو عاتبه لرجع عما هو فيه، فسمع أميـر المـؤمنين كالمهـم فكلمـه فـي 

أنت عليه فنظر إليه ولم يجبه. ثـم نظـر إلـى طـائر علـى شـرفة مـن شـرفات  ذلك وقال له: لقد فضحتني بما
القصر فقال له: أيها الطائر بحـق الـذي خلقـك أن تسـقط علـى يـدي فـانقض الطـائر علـى يـد الغـالم ثـم قـال 
له: ارجع إلى موضعك فرجع إلـى موضـعه ثـم قـال لـه: اسـقط علـى يـد أميـر المـؤمنين فـأبى أن يسـقط علـى 

الم ألبيه: يا أميـر المـؤمنين أنـت الـذي فضـحتني بـين األوليـاء بحبـك الـدنيا، وقـد عزمـت علـى يده، فقال الغ
  مفارقتك مفارقة ال أعود إليك بعدها إال في اآلخرة.

ثم انحدر في البصرة فكان يعمل مع الفعلة في الطين وكان ال يعمل في كل يوم إال بـدرهم ودانـق فيتقـوت  
و عـامر البصـري وكـان قـد وقـع فـي داري حـائط فخرجـت إلـى موقـف الفعلـة بالدانق ويتصدق بالدرهم قال أب

ألنظر رجًال يعمل لي فيه فوقعت عينـي علـى شـاب ملـيح ذي وجـه صـبيح فجئـت إليـه وسـلمت عليـه وقلـت 
فقـال: نعـم فقلـت: قـم معـي إلـى بنـاء الحـائط فقـال لـي: بشـروط أشـترطها عليـك  ؟له: يا حبيبي أتريد الخدمـة

قال: األجـرة درهـم ودانـق وٕاذا أذن المـؤذن تتركنـي حتـى أصـلي مـع الجماعـة قلـت:  ؟ا هيقلت: يا حبيبي م
  نعم.

ثم أخذته وذهبت به إلى المنزل فخدم خدمة لم أر مثلها، وذكرت له الغداء فقال: ال فعلمت أنـه صـائم فلمـا 
لـم أر أحسـن  سمع اآلذان قال لي: قد علمت الشرط فقلت: نعم فحل حزامه وتفـرغ للوضـوء وتوضـأ وضـوءاً 

منــه. ثــم خــرج إلــى الصــالة فصــلى مــع الجماعــة ثــم رجــع إلــى خدمتــه فلمــا أذن العصــر توضــأ وذهــب إلــى 
الصالة ثم عاد إلى الخدمة فقلت له: يا حبيبي قد انتهى وقت الخدمة فـإن خدمـة الفعلـة إلـى العصـر فقـال: 

قلت:  ؟درهمين. فلما رآهما قال: ما هذاسبحان اهللا إنما خدمتي إلى الليل ولم يزل يخدم إلى الليل فأعطيته 
واهللا إن هذا بعـض أجرتـك الجتهـادك فـي خـدمتي، فرمـى بهمـا إلـي وقـال: ال أريـد زيـادة علـى مـا كـان بينـي 
وبينك فرغبته فلم أقدر عليه فأعطيته درهمًا ودانقًا وسار، فلما أصبح الصباح بكرت إلـى الموقـف فلـم أجـده 

ي ههنــا إال فــي يــوم الســبت فقــط، فلمــا كــان يــوم الســبت الثــاني ذهبــت إلــى فســألت عنــه فقيــل لــي: أنــه ال يــأت
ذلك المكان فوجدته فقلت له: باسم اهللا تفضل إلى الخدمة. فقال لـي: علـى الشـروط التـي تعلمهـا قلـت: نعـم 
فذهبت به إلـى داري ووقفـت وهـو ال يرانـي فأخـذ كفـًا مـن الطـين ووضـعه علـى الحـائط فـإذا الحجـارة يتركـب 

على بعض فقلت: هكذا أولياء اهللا فخدم يومه ذلك وزاد فيه على مـا تقـدم فلمـا كـان الليـل دفعـت لـه  بعضها
أجرتــه فأخــذها وســار فلمــا جــاء يــوم الســبت الثالــث أتيــت إلــى الموقــف فلــم أجــده فســألت عنــه فقيــل لــي: هــو 



جبانـة فسـرت إلـى مريض راقد في خيمة فالنة وكانت تلك المرأة مشهورة بالصـالح ولهـا خيمـة مـن قصـب ال
الخيمة ودخلتها فإذا هو مضطجع على األرض وليس تحته شيء وقد وضع رأسـه علـى لبنـة ووجهـه يتهلـل 

  نورًا فسلمت عليه فرد علي السالم، فجلس عند رأسه أبكي على صغر سنه وغربته وتوفيقه لطاعة ربه.
ء إلـي فـي وقـت الضـحى فتجـدني قال: إذا كـان الغـد تجـي ؟قال: نعم قلت: وما هي ؟ثم قلت له: ألك حاجة

ميتــًا فتغســلني وتحفــر قبــري وال تعلــم بــذلك أحــدًا وتكفننــي فــي هــذه الجبــة التــي علــي بعــد أن تفتقهــا وتفــتش 
جيبها وتخرج ما فيه وتحفظه عندك فإذا صليت علي وواريتني في التراب فاذهب إلى بغداد وارتقب الخليفـة 

ي جيبـي، واقرئـه مـن السـالم، ثـم تشـهد وأثنـى علـى ربـه بـأبلغ هارون الرشيد حتى يخرج وادفع له ما تجـده فـ
 الكلمات وأنشد هذه األبيات: 

 إلى الرشيد فإن األجر في ذاكا  بلغ أمانة من وافت مـنـيتـه

 على تمادي الهوى والبعد لباكا  وقل غريب له شوق لرؤيتكـم

 ألن قربته من لثم يمـنـاكـا  ما صده عنك ال بغض وال ملل

 نفس لها عفة عن نيل دنياكـا  أبعدته عنـك يا أبـتـي وٕانما

  ثم أن الغالم بعد ذلك اشتغل باإلستغفار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السابعة عشرة بعد األربعمائة 
علـى سـيد األبـرار  قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الغـالم بعـد ذلـك اشـتغل باإلسـتغفار والصـالة والسـالم

  وتالوة بعض اآليات، ثم أنشد هذه األبيات: 
 فالعمرينفد والنـعـيم يزول  يا والدي ال تفتر بتـنـعـم

 فاعلم بأنك عنهمو مسـؤول  وٕاذا علمت بحال قوم ساءهم

 فاعلم بأنك بعدها محمـول  وٕاذا حملت إلى القبور جنازة

وصـيته وٕانشـاده ذهبـت عنـه وتوجهـت إلـى بيتـي فلمـا أصـبح  قال أبو عـامر البصـري: فلمـا فـرغ الغـالم مـن 
الصباح ذهبت إليه من الغد وقت الضـحى فوجدتـه قـد مـات رحمـة اهللا عليـه فغسـلته وفتقـت جبتـه فوجـد فـي 
جيبه ياقوتة تساوي آالفًا من الدنانير فقلت فـي نفسـي: واهللا إن هـذا الفتـى لقـد زهـد فـي الـدنيا غايـة الزهـد ثـم 

وجهـــت إلـــى بغـــداد ووصـــلت إلـــى دار الخالفـــة وصـــرت أترقـــب خـــروج الرشـــيد إلـــى أن خـــرج بعـــد أن دفنتـــه ت
فتعرضت له في بعـض الطـرق ودفعـت إليـه الياقوتـة فلمـا رآهـا عرفهـا فخـر مغشـيًا عليـه فقـبض علـي الخـدم 
فلمــا أفــاق قــال للخــدم: أفرجــوا عنــه وأرســلوه برفــق إلــى القصــر ففعلــوا مــأمرهم بــه فلمــا دخــل قصــره طلبنــي 

فقلــت: قــد مــات ووصــفت لــه حالــه فجعــل يبكــي  ؟خلنــي محلــه وقــال لــي: مــا فعــل صــاحب هــذه الياقونــةوأد
ويقول: انتفع الولد وخاب الوالد ثم نادى: يا فالنة فخرجت امرأة فلما رأتني أرادت أن ترجع فقال لها: تعـالي 



ووقعـت مغشـيًا عليهـا وما عليك منه فدخلت وسلمت فرمى إليها الياقوتة فلما رأتها صرخت صـرخة عظيمـة 
فقـال لـي: أخبرهـا بشـأنه وأخذتـه العبـرة  ؟فلما أفاقت من غشيتها قالت: يا أميـر المـؤمنين مـا فعـل اهللا بولـدي

فأخبرتها بشأنه فجعلت تبكي وتقول بصوت ضعيف: ما أشوقني إلى لقائك يا قرة عيني ليتنـي كنـت أسـقيك 
 مؤانسًا، ثم سكبت العبرات وأنشدت هذه األبيات:  إذا لم تجد من يسقيك ليتني كنت أؤانسك إذا لم تجد

 لم يلق ألفًا له يشكو الذي وجـدا  أبكي غريبًا أتاه الموت منـفـرداً 

 أضحى فريدًا وحيدًا ال يرى أحدا  من بعد عز وشمل كان مجتمعـاَ 

 لم يترك الموت منا واحدًا أبـدا  يبين للناس ما األيام تـضـمـره

 وصار منيبعد القرب مبتـعـدا  بي بغربـتـهيا غائبًا قد قضى ر 

 غـدا فإننا نلتقي يوم الحـسـاب  إن أيأس الموت من لقياك يا ولدي

قــال: نعــم وقــد كــان قبــل واليتــي هــذا األمــر يــزور العلمــاء ويجــالس  ؟فقلــت: يــا أميــر المــؤمنين أهــو ولــدك
: إن هذا الولد منقطـع إلـى اهللا تعـالى الصالحين فلما وليت هذا األمر نفر مني وباعد نفسه عني فقلت ألمه

وربما تصيبه الشـدائد ويكابـد اإلمتحـان فـادفعي إليـه هـذه الياقوتـة ليجـدها وقـت اإلحتيـاج إليهـا، فـدفعتها إليـه 
وعزمت عليه أن يمسكها فامتثل ألمرها وأخذها منها ثم ترك لنا دنيانـا وغـاب عنـا ولـم يـزل غائبـًا عنـا حتـى 

نقيًا ثم قال: قم فأرني قبره فخرجت معه وجعلت أسير إلى أن أريتـه إيـاه فجعـل يبكـي لقي اهللا عز وجل تقيًا 
وينتحــب حتــى وقــع مغشــيًا عليــه فلمــا أفــاق مــن غشــيته اســتغفر اهللا وقــال: إنــا هللا وٕانــا إليــه راجعــون ودعــا لــه 

هــذه  بخيــر ثــم ســألني الصــحبة فقلــت لــه: يــا أميــر المــؤمنين إن لــي فــي ولــدك أعظــم العظــات، ثــم انشــدت
  األبيات: 

 أنا الغريب وٕان أمسيت في بلدي  أنا الغريب فال آوي إلـى أحـد

 وليس لي أحد يأوي إلـى أحـد  أنا الغريب فال أهـل وال ولـد

 فما يفارقها قلبي مـدى األبـد  إلى المساجد آوي بل وأعمرهـا

 أفضاله لبقاء الروح في الجسد  فالحمد هللا رب العالمين عـلـى

يحكــى عــن بعــض الفضــالء أنــه قــال: مــررت بفقيــه فــي كتــاب وهــويقريء الصــبيان فوجدتــه فــي هيئــة  وممــا 
حســنة وقمــاش ملــيح فأقبلــت عليــه فقــام لــي وأجلســني معــه فمارســته فــي القــراءات والنحــو والشــعر واللغــة فــإذا 

ته مـدة وكـل هو كامل في كل ما يراد منه فقلت له: قوى اهللا عزمـك فإنـك عـارف بكـل مـايراد منـك ثـم عاشـر 
يــوم يظهــر فيــه حســن فقلــت فــي نفســي: إن هــذا شــيئ عجيــب مــن فقيــه يعلــم الصــبيان مــع أن العقــالء اتفقــوا 
على نقـص عقـل معلـم الصـبيان ثـم فارقتـه وكنـت كـل أيـام قالئـل أتفقـده وأزوره فأتيـت إليـه فـي بعـض األيـام 

ه مـات عنـده ميـت فقلـت فـي نفسـي: على عادتي مـن زيارتـه فوجـدت الكتـاب مغلقـًا فسـألت جيرانـه فقـالوا: أنـ
فقلت: أريد موالك فقالـت:  ؟وجب علينا أن نعزيه فجئت إلى بابه وطرقته فخرجت لي جارية وقالت: ما تريد



إن مــوالي قاعــدًا فــي العــراء وحــده فقلــت لهــا: قــولي لــه أن صــديقك فالنــًا يطلــب أن يعزيــك فراحــت وأخبرتــه 
فدخلت إليه فرأيته جالسًا وحـده ومعصـبًا رأسـه فقلـت لـه: عظـم فقال لها: دعيه يدخل فأذنت لي في الدخول 

فقـال: أعـز النـاس  ؟اهللا أجرك وهذا سبيل ال بد لكل أحد منه فعليك بالصبر ثم قلت له: مـن الـذي مـات لـك
علــي وأحــبهم إلــي فقلــت: لعلــه والــدك فقــال: ال قلــت: والــدتك قــال: ال. قلــت: أخــوك قــال: ال. قلــت: أحــد مــن 

قـال: حبيبتـي. فقلـت فـي نفسـي: هـذا أول المباحـث فـي قلـة عقلـه ثـم  ؟. قلـت فمـا نسـبته إليـكاقاربك قال: ال
قلت له: قد يوجد غيرها مما هو أحسن منها فقال: أنا ما رأيتها حتى أعـرف إن كـان غيرهـا أحسـن منهـا أو 

جالسـًا فـي  فقال: اعلم أني كنـت ؟ال فقلت في نفسي: وهذا مبحث ثان فقلت له: وكيف عشقت من ال تراها
 الطاقة وٕاذا برجل عابر طريق يغني هذا البيت: 

 كانـا ردي علي فؤادي أينما  يا أم عمرو جزاك اهللا مكرمة

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثامنة عشرة بعد األربعمائة 

ار فـي الطريـق بالشـعر الـذي سـمعته منـه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الفقيه قال: لما غنى الرجل المـ
قلت في نفسي أوًال أن أم عمرو هذه ما في الـدنيا مثلهـا مـا كـان يتغزلـون فيهـا فتعلقـت بحبهـا فلمـا كـان بعـد 

  يومين عبر ذلك الرجل وهو ينشد هذا البيت: 
 فال رجعت وال رجع الحمار  إذا ذهب الحمار بأم عمـرو

ى لـي ثالثـة أيـام وأنـا فـي العـزاء فتركتـه وانصـرفت بعـدما تحققـت قلـة فعلمت أنها ماتت فحزنت عليها ومضـ
  عقله.

وممــا يحكــى مــن قلــة عقــل معلــم الصــبيان أنــه كــان رجــل فقيــه فــي مكتــب فــدخل عليــه رجــل ظريــف، وجلــس 
ــًا شــاعرًا أديبــًا فهيمــًا لطيفــًا فتعجــب مــن ذلــك وقــال: إن الــذين يعلمــون  عنــده ومارســه فــرآه فقيهــًا نحويــًا لغوي

بيان في المكاتب ليس لهم عقل كامل فلما هم باإلنصراف من عند الفقيه قال له: أنت ضيفي فـي هـذه الص
الليلة فأجابه إلى الضيافة وتوجه صحبته إلى منزله فأكرمه وأتى له بالطعام فأكال وشربا ثم جلسـا بعـد ذلـك 

لضــيف وأراد النــوم، وٕاذا يتحــدثان إلــى ثلــث الليــل وبعــد ذلــك جهــز لــه الفــراش وطلــع إلــى حريمــه فاضــطجع ا
فقالوا له: أن الشيخ حصل له أمر عظيم وهو في آخر رمـق  ؟بصراخ كثير ثار في حريمه فسأل: ما الخبر

فقال: أطلعوني له فطلعوه له ودخـل عليـه فـرآه مغشـيًا عليـه ودمـه سـائل فـرش المـاء علـى وجهـه. فلمـا أفـاق 
 ؟يكون من الحظ وأنت صحيح البدن فمـا أصـابك قال له: ما هذا الحال أنت طلعت من عندي في غاية ما

فقال له: يا أخي بعدما طلعتمن عندك جلست أتذكر في مصنوعات اهللا تعالى وقلـت فـي نفسـي: كـل شـيء 
خلقــه اهللا لإلنســان فيــه نفــع ألن اهللا ســبحانه وتعــالى خلــق اليــدين للــبطش والــرجلين للمشــي والعينــين للنظــر 

هلــم جــرا، إال هــاتين البيضــتين لــيس لهمــا نفــع فأخــذت مــوس كــان عنــدي واألذنــين للســماع والــذكر للجمــاع و 



وقطعتهما فحصل لي هذا األمر فنزل مـن عنـده وقـال: صـدق مـن قـال أن كـل فقيـه يعلـم الصـبيان لـيس لـه 
  عقل كامل ولو كان يعرف جميع العلوم.

ل علــى النــاس بحيــل وممــا يحكــى أيضــًا أن بعــض المجــاورين كــان ال يعــرف الخــط وال القــراءة وٕانمــا يحتــا 
يأكل منها الخبز فخطر ببالـه يومـًا مـن األيـام أنـه يفـتح لـه مكتبـًا ويقـريء فيـه الصـبيان فجمـع ألواحـًا وأوراقـًا 
مكتوبة وعلقها في مكان وكبر عمامته وجلس على بـاب المكتـب فصـار النـاس يمـرون عليـه وينظـرون إلـى 

ليه بأوالدهم فصـار يقـول لهـذا: اكتـب ولهـذا: اقـرأ فصـار عمامته وٕالى األلواح فيظنون أنه فقيه جيد فيأتون إ
األوالد يعلم بعضهم بعضًا فبينما هو ذات يوم جالس على بـاب المكتـب علـى عادتـه، وٕاذا بـامرأة مقبلـة مـن 
بعيد وبيدها مكتوب فقال في باله: ال بد أن هذه المرأة تقصدني ألقرأ لها المكتـوب الـذي معهـا فكيـف يكـون 

 ؟ا ال أعـرف قـراءة الخـط وهـم بـالنزول ليهـرب منهـا فلحقتـه قبـل أن ينـزل وقالـت لـه: إلـى أيـنحالي معها وانـ
فقــال لهــا: أريــد أن أصــلي الظهــر وأعــود فقالــت لــه: الظهــر بعيــد فــاقرأ لــي هــذا الكتــاب فأخــذه وجعــل أعــاله 

أة غائبــًا أســفله وصــار ينظــر إليــه ويهــز عمامتــه تــارة ويــرقص حواجبــه أخــرى ويظهــر غيظــًا وكــان زوج المــر 
والكتــاب مرســل إليهــا مــن عنــده فلمــا رأت الفقيــه علــى تلــك الحالــة قالــت فــي نفســها: ال شــك أن زوجــي مــات 

فقـال لهـا: شـقي فقالـت لـه:هل ألطـم  ؟وهذا الفقيـه يسـتحي أن يقـول لـي أنـه مـات فقالـت لـه: هـل أشـق ثيـابي
صارت تبكي هـي وأوالدهـا فسـمع على وجهي فقال لها: الطمي فأخذت الكتاب من يده وعادت إلى منزلها و 

بعض جيرانها البكاء فسألوا عن حالها فقيل لهم: أنه جاءها كتاب بموت زوجهـا فقـال رجـل: إن هـذا الكـالم 
كـذب ألن زوجهــا أرســل لــي مكتوبـًا بــاألمس يخبرنــي فيــه أن طيـب بخيــر وعافيــة وأنــه بعـد عشــرة أيــام يكــون 

فجاءت به إليه وأخذه منهـا وقـرأه  ؟ها: أين الكتاب الذي جاءعندها، فقام من ساعته وجاء إلى المرأة وقال ل
وٕاذا فيه: أما بعد فإني طيب بخيـر وعافيـة وبعـد عشـرة أيـام أكـون عنـدكم وقـد أرسـلت إلـيكم ملحفـة ومكمـرة، 
فأخذت الكتاب وعادت فيه إلـى الفقيـه وقالـت لـه: مـا حملـك علـى الـذي فعلتـه معـي وأخبرتـه بمـا قالـه جارهـا 

وجهــا وأنــه أرســل إليهــا ملحفــة ومكمــرة فقــال لهــا: لقــد صــدقت ولكــن يــا حرمــة اعــذريني فــإني مــنس ســالمة ز 
  كنت في تلك الساعة مغتاظًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد األربعمائة 
فقــال لهــا: إنــي  ؟الــذي فعلتــه معــيقالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن المــرأة قالــت للفقيــه: مــا حملــك علــى 

كنت في تلك الساعة مغتاظًا مشغول الخاطر ورأيـت المكمـرة ملفوفـة فـي الملحفـة فظننـت أنـه مـات وكفنـوه، 
  وكانت المرأة ال تعرف الحيلة فقالت له: أنت معذور وأخذت الكتاب منه وانصرفت.

فوصـل إلـى قريـة عظيمـة فوقـف ببـاب وحكي أن ملكـًا مـن الملـوك خـرج مسـتخفيًا ليطلـع علـى أحـوال رعيتـه 
دار مــن دور القريــة وطلــب مــاء، فخرجــت إليــه امــرأة جميلــة بكــوز مــاء فناولتــه إيــاه فشــرب فلمــا نظــر إليهــا 
افتتن بها فراودهـا عـن نفسـها وكانـت المـرأة عارفـة بـه فـدخلت بـه وأجلسـته وأخرجـت لـع كتابـًا وقالـت: انظـر 

ليـك فجلـس يطـالع فــي الكتـاب وٕاذا فيـه الزجــر عـن الزنـا، ومــا فـي هـذا الكتـاب إلــى أن أصـلح أمـري وأرجــع إ



أعده اهللا ألهله من العـذاب فاقشـعر جلـده وتـاب إلـى اهللا وصـاح بـالمرأة واعطاهـا الكتـاب وذهـب وكـان زوج 
المرأة غائبًا فلما حضر أخبرته بالخبر فتحير وقال في نفسه: أخـاف أن يكـون وقـع غـرض الملـك فيهـا، فلـم 

ها بعد ذلك ومكث على ذلك مدة فأعلمت المرأة أقاربها بما حصل لهـا مـع زوجهـا فعرفـوه يتجاسر على وطئ
إلى الملك فلما مثـل بـين يديـه قـال أقـارب المـرأة: أعـز اهللا الملـك إن هـذا الرجـل اسـتأجر منـا أرضـًا للزراعـة 

لضـرر لـألرض فزرعها مدة ثم عطلها فال هو يتركها حتى نؤجرها لمن يزرعها وال هـو يزرعهـا وقـد حصـل ا
  فنخاف فسادها بسبب التعطيل ألن األرض إذا لم تزرع فسدت.

فقال: أعز اهللا الملك أنه قد بلغني أن األسد قد دخل األرض  ؟فقال الملك: ما الذي يمنعك من زرع أرضك
 فهبته ولم أخاف على الدنو منها لعلمي أنه ال طاقة لي باألسد وأخاف منه ففهم الملـك القصـة وقـال لـه: يـا

هذا إن أرضط لم يطاها األسد وأرضك طيبة الزرع فازرعها بارك اهللا لك فيها فإن األسـد ال يعـدو عليهـا ثـم 
  أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرفهم.

ومما يحكى أن إسحق بن ابراهيم الموصلي قال: اتفق أنني ضجرت من مالزمة دار الخليفـة والخدمـة بهـا  
ى أن أطــوف الصــحراء وأتفــرج وقلــت لغلمــاني: غــا جــاء رســـول فركبــت وخرجــت ببكــرة النهــار وعزمــت علــ

الخليفة أو غيره فعرفوه أنني بكرت في بعض مهماتي وأنكم ال تعرفون أين ذهبت ثم مضيت وحدي وطفـت 
فــي المدينــة وقــد حمــي النهــار فوقفــت فــي شــارع يعــرف بــالحرم. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 

  ن بعد األربعمائة وفي الليلة العشري
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن اســحق بــن ابــراهيم الموصــلي قــال: لمــا حمــي النهــار وقفــت فــي شــارع 
يعــرف بــالحرم ألســتظل مــن حــر الشــمس، وكــان للــدار جنــاح بــارز علــى الطريــق فلــم ألبــث حتــى جــاء خــادم 

وعليها من اللباس الفاخر مال غاية بعـده أسود يقود حمارًا فرأيت جارية راكبة وتحتها منديل مكلل بالجواهر 
ورأيــت لهــا قوامــًا حســنًا وطرفــًا فــاترًا وشــمائل ظريفــة فســألت عنهــا بعــض المــارين فقــال لــي: إنهــا مغنيــة وقــد 

  تعلق بحبها قلبي عند نظري إليها وقد قدرت أن أستقر على ظهر دابتي.
في حيلة أتوصل بهـا إليهـا فبينمـا أنـا واقـف إذ ثم أنها دخلت الدار التي كنت واقفًا على بابها فجعلت أتفكر 

أقبل رجالن شابان جميالن فاسـتأذنا فـأذن لهمـا صـاحب الـدار فنـزال ونزلـت معهمـا ودخلـت صـحبتهما فظنـا 
أن صاحب الدار دعاني فجلسنا ساعة فاتى بالطعام فأكلنا، ثم وضع الشراب بين يدينا، ثم خرجت الجاريـة 

ت ألقضــي حاجــة فســأل صــاحب المنــزل الــرجلين عنــي فــأخبراه أنهمــا ال وفــي يــدها عــود فغنــت وشــربنا وقمــ
يعرفـــاني فقـــال: هـــذا طفيلـــي ولكنـــه ظريـــف فـــأجملوا عشـــرته ثـــم جئـــت فجلســـت فـــي مكـــاني فغنـــت الجاريـــة 

  بلحنلطيف وأنشدت هذين البيتي: 
 والجؤذر المكحول غير الجؤذر  قل للغزالة وهي غير غـزالة

 ؤنث الخطوات غير مذكـروم  لمذكر الخلوات غير مـؤنـث



فأدتــه أداًء حســنًا وشــرب القــوم وأعجــبهم ذلــك ثــم غنــت طرقــًا شــتى بألحــان غريبــة وغنــت مــن جملتهــا طريقــة 
  هي لي وأنشدت تقول: 

 فارقتها الـوانـي  الطلول الـدوارس

 فهي قفراء طامس  أوحشت بعد أنسهـا

ان غريبة من القـديم والحـديث وغنـت فـي أثنائهـا فكان أمرها أصلح فيها من األولى ثم غنت طرقًا شتى بألح
  طريقة هي لي وأنشدت تقول: 

 ونأى عنك جانبـا  قل لمن صد عاتبـاً 

 وٕان كنت العبـا  قد بلغت الذي بلغت

فاســتعدته منهــا ألصــححه فأقبــل علــي أحــد الــرجلين وقــال: مــا رأينــا طفيليــًا أصــفق وجهــًا منــك أمــا ترضــى 
فيـك المثـل: طفيلـي فأطرقـت حيـاء فأطرقـت حيـاء ولـم أجبـه فجعـل صـاحبه بالتطفل حتى اقترحت وقد صح 

يكفه عني فال ينكف، ثم قاموا إلى الصـالة فتـأخرت قلـيًال وأخـذت العـود وشـددت طرفيـه وأصـلحته إصـالحًا 
محكمـــًا وعـــدت إلـــى موضـــعي فصـــليت معهـــم ولمـــا فرغنـــا مـــن الصـــالة رجـــع ذلـــك الرجـــل إلـــى اللـــوم علـــي 

 ؟ته وأنا صامت فأخذت الجارية العود وجسته فانكرت حاله وقالت: من جس عـوديوالتعنيف ولج في عربد
  فقالوا: ما جسه أحد منا.

قالت: بلى واهللا لقد جسه حاذق متقدم في الصـناعة، ألنـه أحكـم أوتـاره وأصـلحه إصـالح حـاذق فـي صـنعته 
وضــربت عليــه طريقــة  فقلــت لهــا: أنــا الــذي أصــلحته. فقالــت: بــاهللا عليــك أن تأخــذه وتضــرب عليــه فأخذتــه
  عجيبة صعبة تكاد أن تميت األحياء وتحيي األموات وانشدت عليه هذه األبيات: 

 فاكتوى بالنار واحـتـرقـا  وكان لي قلـب أعـيش بـه

 وٕانما للـعـبـد مـا رزقـا  أنا لم أرزق مـحـبـتـهـا

 ذاقه ال شك مـن عـشـقـا  إن لم يكن ما ذقت طعم الهوى

يها الملك السعيد أن إسحق بن ابراهيم الموصلي قال: لما فرغت من شعري لـم يبـق أحـد مـن قالت: بلغني أ
الجماعة إال ووثب من موضعه وجلسوا بين يدي وقالوا: باهللا عليك يا سيدنا أن تغني لنا صوتًا آخر فقلت: 

  حبًا وكرامة، ثم أحكمت الضربات وغنيت بهذه األبيات: 
 أناخت به األحزان من كل جـانـب  بأال مـن لـقـب ذوائب بـنــوائ

 دم صبه بين الـحـشـا والـتـراب  حرام على رامي فؤادي بسـهـمـه

على البين من ضمن الظنون الكواذب  تبـين بـين الـبـين إن اقـتـرابـه
 فهل لدمي من ثـائر ومـطـالـب  أراق دمًا لوال الـهـوى مـا أراقـه



نهم إال وقام على قدميـه ثـم رمـى بنفسـه علـى األرض مـن شـدة مـا اصـابه فلما فرغ من شعره لم يبق أحد م 
من الطرب، قال: فرميت العود من يدي فقالوا: باهللا عليـك أن ال تفعـل هـذا وزدنـا صـوتًا آخـر زادك اهللا مـن 
نعمته، فقلت لهم: يا قوم أزيدكم صوتًا آخر وآخر وآخـر وأعـرفكم مـن انـا، أنـا إسـحق بـن ابـراهيم الموصـلي 

هللا غني آلتيه على الخليفة إذا طلبني وانتم قد أسمعتموني غليظ ما أكرهـه فـي هـذا اليـوم، فـواهللا ال نطقـت وا
  بحرف وال جلست معكم حتى تخرجوا هذا العربيد من بينكم فقال له صاحبه: من هذا حذرتك وخفت عليك.

ن صــنعتي، ثــم أســررت إلــى ثــم أخــذوا بيــده وأخرجــوه فأخــذت العــود وغنيــت األصــوات التــي غنتهــا الجاريــة مــ
صاحب الدار أن الجارية قد وقعت محبتها في قلبي وال صبر لي عنها فقـال الرجـل: هـي لـك بشـرط فقلـت: 

قال: أن تقـيم عنـدي شـهرًا فأقمـت عنـده شـهرًا وال يعـرف أحـد أيـن أنـا والخليفـة يفـتش علـي فـي كـل  ؟وما هو
  موضع وال يعرف لي خبرًا.

جارية ومـا يتعلـق بهـا مـن األمتعـة النفيسـة وأعطـاني خادمـًا آخـر فجئـت بـذلك فلما انقضى الشهر سلم لي ال
إلـــى منزلـــي كـــاني حـــزت الـــدنيا باســـرها مـــن شـــدة فرحـــي بالجاريـــة، ثـــم ركبـــت إلـــى المـــأمون مـــن وقتـــي فلمـــا 
حضرت بين يديه قال: ويحك يا إسحق وأين كنت فأخبرته بخبـري فقـال علـي بـذلك الرجـل فـي هـذه السـاعة 

داره فأرســل إليــه الخليفــة، فلمــا حضــر ســأله عــن القصــة فــأخبره بهــا فقــال لــه: أنــت رجــل ذو  فــدللتهم علــى
مـــروءة والـــرأي أن تعـــان علـــى مروءتـــك فـــأمر لـــه بمائـــة ألـــف درهـــم وقـــال لـــي: يـــا إســـحق أحضـــر الجاريـــة 
فأحضــرتها وغنــت لــه وأطربتــه فحصــل لــه منهــا ســرور عظــيم، فقــال قــد جعلــت عليهــا نوبــة كــل يــوم خمــيس 

  وتغني من وراء الستارة، ثم أمر لها بخمسين ألف درهم فواهللا لقد ربحت في تلك الركبة.فتحضر 
ومما يحكى أن القاسم بن عدي حكـى عـن رجـل مـن بنـي تمـيم قـال: خرجـت فـي طلـب ضـالة فـوردت علـى 
، مياه بني طي فرأيت فريقين أحدهما قريب مـن اآلخـر وٕاذا فـي أحـد الفـريقين كـالم مثـل كـالم الفريـق اآلخـر

فتأملت فرأيت في أحد الفريقين شابًا قد أنهكه المرض وهو في مثل الشنن البالي، فبينمـا أنـا أتأملـه وٕاذا هـو 
 ينشد هذه األبيات: 

 أبخل بالملـيحة أم صـدود  أال ما للمـلـيحة ال تـعـود

 فما لك ال تري فيمن يعـود  مرضت فعادني أهلي جميعاً 

 ولم ينبهنـي الـوعـيدإليك   لو كنت المريضة جئت أسعى

 شـديد وفقد األلف يا سكني  عدمتك منهمو فبقيت وحـدي

فسمعت كالمه جارية من الفريـق اآلخـر فبـادرت نحـوه وتبعهـا أهلهـا وجعلـت تضـاربهم فـأحس الشـاب فوثـب 
نحوهــا فبــادر إليــه أهــل فريقــه وتعلقــوا بــه فجعــل يجــذب نفســه وهــي تجــذب نفســها مــن فريقهــا حتــى تخلصــا 

ل واحد منهما صـاحبه حتـى التقيـا بـين الفـريقين وتعانقـا ثـم خـرا إلـى األرض ميتـين. وأدرك شـهرزاد وقصد ك
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الواحدة والعشرين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه ممــا يحكــى أن محمــد األنبــاري قــال: خرجــت مــن األنبــار فــي بعــض 

فار إلى عمورية من بالد الروم فنزلت في أثناء الطريق بـدير األنـوار فـي قريـة مـن قـرى عموريـة فخـرج األس
إلي صاحب الدير والرئيس على الرهبان وكان اسمه عبد المسـيح فـأدخلني الـدير فوجـدت فيـه أربعـون راهبـًا 

ة اجتهـادهم وعبـادتهم مـا فأكرموني في تلك الليلة بضيافة حسنة ثم رحلت عـنهم فـي الغـد وقـد رأيـت مـن كثـر 
  لم أره من غيرهم فقضيت أربي من عمورية ثم رجعت إلى األنبار.

فلما كان العام المقبل حججت إلـى مكـة، فبينمـا أنـا أطـوف حـول البيـت إذ رأيـت عبـد المسـيح يطـوف أيضـًا 
المسـيح  ومعه خمسة أنفار من أصحابه الرهبـان، فلمـا تحققـت معرفتـه تقـدمت إليـه وقلـت لـه: هـل أنـت عبـد

قــال: بــل أنــا عبــد اهللا الراغــب فجعلــت أقبــل شــيبته وأبكــي ثــم أخــذت بيــده وملــت إلــى جانــب الحــرم  ؟الراهــب
فقال: إنه من أعجب العجائب وذلك أن جماعة مـن زهـاد المسـلمين مـروا  ؟وقلت له: أخبرني سبب إسالمك

لسـوق جاريـة نصـرانية تبيـع الخبـز وهـي في القرية التي فيها ديرنا فأرسلوا شابًا يشتري لهم طعامًا فرأى في ا
  من أحسن النساء صورة فلما نظر إليها فتن بها وسقط على وجهه مغشيًا عليه.

فلمــا أفــاق عــاد إلــى أصــحابه وأخبــرهم بمــا أصــابه وقــال: امضــوا إلــى شــأنكم فلســت بــذاهب معكــم فعــدلوه  
نوت تلـك المـرأة فسـألته عـن حاجتـه ووعظوه فلم يلتفت إليهم فانصرفوا عنـه ودخـل القريـة وقعـد عنـد بـاب حـا

فاخبرها أنه عاشق لها فأعرضت عنه فمكث في موضعه ثالثة أيام لم يطعم طعامًا بل صار شاخصـًا إلـى 
وجهها، فلما رأته ال ينصرف عنها ذهبت إلى أهلهـا وأخبـرتهم بخبـره فسـلطوا عليـه الصـبيان فرمـوه بالحجـارة 

 ينصرف، فعزم أهل القرية على قتله فجاءني رجـًال مـنهم حتى رضوا أضالعه وشجوا رأسه وهو مع ذلك ال
وأخبرني بحاله فذهبت إليه فرأيته طريحًا فمسحت الدم عن وجهـه وحملتـه إلـى الـدير وداويـت جراحاتـه وأقـام 
عندي أربعة عشر يومًا، فلما قدر على المشي خرج من الدير. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن الكـالم 

  المباح.
 

  لة الثانية والعشرين بعد األربعمائة وفي اللي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الراهــب عبــد اهللا قــال: فحملتــه إلــى الــدير وداويــت جراحاتــه وأقــام عنــدي 
أربعة عشـر يومـًا، فلمـا قـدر علـى المشـي خـرج مـن الـدير إلـى بـاب حـانوت الجاريـة وقعـد ينظـر إليهـا، فلمـا 

فقـال: معـاذ اهللا أن  ؟ لقد رحمتك فهل لك أن تدخل في ديني وانا أتزوجكأبصرته قامت إليه وقالت له: واهللا
أنســـلخ مـــن ديـــن التوحيـــد وأدخـــل فـــي ديـــن الشـــرك، فقالـــت: قـــم وادخـــل معـــي إلـــى داري واقـــض منـــي أربـــك 
وانصرف راشدًا فقال: ال ما كنت ألذهب عبادة اثني عشرة سنة بشهوة لحظة واحدة، فقالت: انصـرف عنـي 

يطاوعني قلبي، فأعرضـت عنـه بوجههـا. ثـم فطـن بـه الصـبيان فـأقبلوا عليـه يرمونـه بالحجـارة  حينئذ قال: ال
فســقط علــى وجهـــه وهــو يقــول: إن ولـــي اهللا الــذي نــزل الكتـــاب وهــو يتــولى الصـــالحين فخرجــت مــن الـــدير 
ه وطردت عنه الصبيان ورفعت رأسه عن األرض فسمعته يقول: اللهم اجمـع بينـي وبينهـا فـي الجنـة، فحملتـ



إلــى الــدير فمــات قبــل أن أصــل بــه إليــه، فخرجــت بــه عــن القريــة وحفــرت لــه قبــرًا ودفنتــه. فلمــا دخــل الليــل 
وذهـب نصــفه صـرخت تلــك المــرأة وهـي فــي فراشــها صـرخة فــاجتمع غليهـا أهــل القريــة وسـألوها عــن قصــتها 

لمـا صـار بـي إلـى بابهـا فقالت: بينما أنا إذ دخل علي هذا الرجل المسلم فأخذ بيدي وانطلق بي إلى الجنة ف
منعني خازنها من دخولها وقال: إنها محرمة على الكافرين فأسلمت على يديه ودخلت معه فرأيت فيهـا مـن 
القصــور واألشــجار مــا لــم يمكــن أناصــفه لكــم، ثــم غنــه أخــذني إلــى قصــر مــن الجــوهر وقــال لــي: إن هــذا 

عنــدي فيــه إن شــاء اهللا، ثــم مــد يــده إلــى القصــر لــي ولــك وانــا ال أدخلــه إال معــك وبعــد خمــس ليــال تكــونين 
شجرة على باب ذلك القصـر فقطـف منهـا تفـاحتين وأعطانيهمـا وقـال: كلـي هـذه واخفـي األخـرى حتـى يراهـا 

  الرهبان فأكلت واحدة فما رأيت أطيب منها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد األربعمائة 
لت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجاريـة قالـت: لمـا قطـف التفـاحتين وأعطانيهمـا وقـال: كلـي هـذه واخفـي قا

األخرى حتى يراها الرهبان فأكلت واحدة فما رأيت أطيب منها، ثم أخـذ بيـدي حتـى أوصـلني إلـى داري فلمـا 
رجـت التفاحـة فأشـرقت فـي استيقظت من منامي وجدت طعـم التفـاح فـي فمـي والتفاحـة الثانيـة عنـدي، ثـم أخ

ظــالم الليــل كانهــا كوكــب دري فجــاؤوا بــالمرأة إلــى الــدير ومعهــا التفاحــة فقصــت علينــا الرؤيــا وأخرجــت لنــا 
التفاحة فلم نر شـيئًا مثلهـا فـي سـائر فواكـه الـدنيا. فأخـذت سـكينًا وشـققتها علـى عـدد أصـحابي فـال رأينـا ألـذ 

ذا شـــيطان تمثـــل إليهـــا ليغويهـــا عـــن دينهـــا فأخـــذها أهلهـــا مـــن طعمهـــا وال أطيـــب مـــن رائحتهـــا فقلنـــا: لعـــل هـــ
وانصــرفوا، ثــم أنهــا امتنعــت عــن األكــل والشــرب، فلمــا كانــت الليلــة الخامســة قامــت مــن فراشــها وخرجــت مــن 

  بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم وألقت نفسها عليه وماتت ولم يعلم بها أهلها.
ن مســلمان عليهمــا ثيــاب مــن الشــعر ومعهمــا امرأتــان كــذلك فلمــا كــان وقــت الصــباح أقبــل علــى القريــة شــيخا

فقاال: يا أهل القرية إن اهللا تعالى عندكم ولية من أوليائه قد ماتـت مسـلمة ونحـن نتوالهـا دونكـم فطلـب أهـل 
القريــة تلــك المــرأة فوجــدوها علــى القبــر ميتــة فقــالوا: هــذه صــاحبتنا قــد ماتــت علــى ديننــا ونحــن نتوالهــا، فقــال 

  إنها ماتت مسلمة ونحن نتوالها.الشيخان: 
واشــتد الخصــام والنــزاع بينهمــا فقــال أحــد الشــيخين: إن عالمــة إســالمها أن يجتمــع رهبــان الــدير األربعــون  

ويجذبوها عن القبر فـإن قـدروا علـى حملهـا مـن األرض فهـي نصـرانية وٕان لـم يقـدروا علـى ذلـك يتقـدم واحـد 
أهـل القريـة بـذلك واجتمـع األربعـون راهبـًا وقـوى بعضـهم  منا ويجذبها فإن جاءت معـه فهـي مسـلمة، فرضـي

  بعضًا وأتوها ليحملوها فلم يقدروا على ذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد األربعمائة 
يقـدروا علـى ذلـك فربطنـا فـي قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الراهـب عبـد اهللا قـال: وأتوهـا ليحملوهـا فلـم 

وســطها حــبًال عظيمــًا وجــذبناها فــانقطع الحبــل ولــم تتحــرك، فتقــدم أهــل القريــة وفعلــوا كــذلك فلــم تتحــرك مــن 



موضعها، فلما عجزنا عن حملها بكل حيلة قلنا ألحد الشيخين: تقدم أنت واحملها فتقدم إليها أحدهما ولفهـا 
علـى ملـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، ثـم حملهـا فـي حضـنه في ردائه وقال: بسم اهللا الـرحمن الـرحيم و 

وانصـــرف بهـــا المســـلمون إلـــى غـــار هنـــاك فوضـــعوها فيـــه وجـــاءت المرأتـــان فغســـلتاها وكفنتاهـــا ثـــم حمالهـــا 
الشــيخان وصــليا عليهــا ودفناهــا إلــى جانــب قبــره وانصــرفا ونحــن نشــاهد هــذا كلــه. فلمــا خــال بعضــنا بــبعض 

ــا: إن الحــق أحــق أن يت ــا علــى صــحة اإلســالم قلن ــا الحــق بالمشــاهدة والعيــان وال برهــان لن بــع وقــد وضــح لن
أوضح لنا مم رأيناه باعيننا ثم أسلمت وأسلم رهبان الدير جميعهم وكذلك أهل القرية، ثم إننا بعثنـا إلـى أهـل 

ة وأحكـــام الجزيـــرة نســـتدعي فقيهـــًا يعلمنـــا شـــرائع اإلســـالم وأحكـــام الـــدين، فجاءنـــا فقيـــه صـــالح فعلمنـــا العبـــاد
  اإلسالم، ونحن اليوم على خير كثير وهللا الحمد والمنة.

وممــا يحكــى أن بعــض الفضــالء قــال: مــا رأيــت فــي النســاء أذكــى خــاطرًا وأحســن فطنــة وأعــوز علمــًا وأجــود 
قريحة وأظرف أخالقًا من امرأة واعظة من أهـل بغـداد يقـال لهـا سـيدة المشـايخ اتفـق أنهـا جـاءت إلـى مدينـة 

دى وستين وخمسـمائة فكانـت تعـظ النـاس علـى الكرسـي وعظـًا شـافيًا وكـان يتـردد علـى منزلهـا حماة سنة إح
جماعــة مــن المتفقهــين وذوي المعــارف واآلداب يطارحونهــا مســائل الفقــه ويناظرونهــا فــي الخــالف، فمضــيت 

هــي إليهــا ومعــي رفيــق مــن أهــل األدب. فلمــا جلســنا عنــدها وضــعت بــين أيــدينا طبقــًا مــن الفاكهــة وجلســت 
خلف ستر وكان لها أخًا حسن الصورة قائمًا على رؤوسنا في الخدمـة، فلمـا أكلنـا شـرعنا فـي مطارحـة الفقـه 
فســألتها مســألة فقهيــة مشــتملة علــى خــالف بــين األئمــة فشــرعت تــتكلم فــي جوابهــا وانــا أصــغي إليهــا، وجعــل 

مـن وراء السـتر، فلمـا فرغـت رفيقي ينظر إلى وجه أخيها ويتأمل في محاسنه وال يصغي إليهـا وهـي تلحظـه 
قـال:  ؟قـال: أجـل. قالـت: ولـم ذلـك ؟من كالمها التفتت إليه وقالت: أظنك ممـن يفضـل الرجـال علـى النسـاء

  ألن اهللا فضل الذكر على األنثى. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد األربعمائة 
ملـــك الســـعيد أن الشـــيخ أجابهـــا بقولـــه: ألن اهللا فضـــل الـــذكر علـــى األنثـــى وأنـــا أحـــب قالـــت: بلغنـــي أيهـــا ال

الفاضــل وأكــره المفضــول فضــحكت ثــم قالــت: انصــفني فــي المنــاظرة إن ناظرتــك فــي هــذا البحــث قــال: نعــم 
ا قـال: المنقـول والمعقـول أمـا المنقـول فالكتـاب والسـنة أمـ ؟قالت: فما الدليل على تفضيل الذكر على األنثـى

الكتاب فقوله تعالى: الرجال قوامون على النسـاء بمـا فضـل اهللا بعضـهم علـى بعـض. وقولـه تعـالى: فـإن لـم 
يكونـــا رجلـــين فرجـــل وامرأتـــان. وقولـــه تعـــالى فـــي الميـــراث: وٕان كـــانوا أخـــوة رجـــاًال ونســـاًء فللـــذكر مثـــل حـــظ 

خبر أن األنثى على النصف من األنثيين فاهللا سبحانه وتعالى فضل الذكر على األنثى في هذه المواضع وأ
الــذكر ألنــه أفضــل منهــا وأمــا الســنة فمــا روي عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه جعــل ديــة المــرأة علــى 
  النصف من دية الرجل، وأما المعقول فإن الذكر فاعل واألنثى مفعول بها والفاعل أفضل من المفعول بها.

جتـي عليـك مـن لسـانك ونطقـت ببرهـان هـو عليـك ال لـك فقالت له: أحسنت يا سيدي لكنـك واهللا أظهـرت ح 
وذلك أن اهللا سبحانه وتعالى إنما فضل الـذكر علـى األنثـى بمجـرد وصـف الذكوريـة وهـذا ال نـزاع فيـه بينـي 



وبينك وقد يستوي في هذا الوصف الطفل والغالم والشاب والكهل والشيخ ال فـرق بيـنهم فـي ذلـك وٕاذا كانـت 
صف الذكورية فينبغي أن يميل طبعك وترتـاح نفسـك إلـى الشـيخ كمـا ترتـاح إلـى الفضيلة إنما حصلت له بو 

الغــالم إذ ال فــرق بينهمــا فــي الذكوريــة وٕانمــا وقــع الخــالف بينــي وبينــك فــي الصــفات المقصــودة مــن حســن 
العشرة واإلسـتماع وانـت لـم تـأت ببرهـان علـى فضـل الغـالم علـى األنثـى فـي ذلـك، فقـال لهـا: يـا سـيدتي أمـا 

مــا اخــتص بــه الغــالم مــن اعتــدال القــد وتوريــد الخــد ومالحــة اإلبتســام وعذوبــة الكــالم فالغلمــان بهــذا علمــت 
أفضل من النساء والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال: (ال تـدعو النظـر إلـى 

ى أحـد مـن النـاس ومـا المرد فإن فيهم لمحـة مـن الحـور العـين)، وتفضـيل الغـالم علـى الجاريـة ال يخفـى علـ
 أحسن قول أبا نواس: 

 أمنك من طمثه ومن حبله  أقل ما فيه من فضـائلـه

  وقول الشاعر: 
 شرع الخالعة والمجون يقلد  قال اإلمام أبو نواس وهو في

 من لذة الخلد ليست توجـد  يا أمة تهوى العذارا تمتعـوا

جهــا بــذكر محاســن أوصــافها شــبهها بــالغالم. وأدرك وألن الجاريــة إذا بــالغ الواصــف فــي وصــفها وأراد تزوي
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــيخ قــال: وألن الجاريــة إذا بــالغ الواصــف فــي وصــفها وأراد تزويجهــا 

  ما له من المآثر كما قال الشاعر: بذكر محاسن أوصافها شبهها بالغالم ل
 كما اهتز في ريح الشمال قضيب  غالمية األرداف تهتز في الصب

فلوال أن الغالم أفضل وأحسن لما شبهت به الجارية واعلمي صانك اهللا تعالى أن الغالم سـهل القيـاد موافـق 
نم هــذاره واخضــر شــاربه علــى المــزاد حســن العشــرة واألخــالق مائــل عــن الخــالف للوفــاق وال ســيما إن تنمــ

  وجرت حمرة الشبيبة في وجنته حتى صار كالبدر التمام وما أحسن قول أبي تمام: 
 فقلت ال تكثروا ما ذاك عـابـه  قال الوشاة بدا في الخد عارضه

 واخضر فوق جمان الدر شاربه  لما استقل بـأرداف تـجـاذبـه

 عـجـائبـه أن ال يفارق خديه  وأقسم الورد أيمانًا مـغـلـظة

 فكان من ورده ما نال حاجبـه  كلمته بجفـون غـير نـاطـقة

 والشعر أحرزه ممن يطالـبـه  الحسن منك على ما كنت تعهده

 إذا الح عارضه واخضر شاربه  أحلى وأحسن ما كانت شمائلـه

 صاحبه أن يحك عني وعنه اقل  وصار من كان يلحي في محبته



تعطهــا النســاء وكفــى بــذلك للغلمــان علــيهن فخــرًا ومزيــة فقالــت لــه: عافــاك اهللا فهــذه فضــيلة فــي الغلمــان لــم 
تعالى إنك قـد شـرطت علـى نفسـك المنـاظرة وقـد تكلمـت ومـا قصـرت واسـتدللت بهـذه األدلـة علـى مـا ذكـرت 
ولكن اآلن قد حصل الحق فال تعـدل عـن سـبيله وٕان لـم تقنـع بإجمـال الـدليل فأنـا آتيـك بتفضـيله بـاهللا عليـك 

الغــالم مــن الفتــاة مــن يقــيس الســخلة علــى المهــاة إنمــا الفتــاة رخيمــة الكــالم حســنة القــوام فهــي كقضــيب  أيــن
الريحــان بثغــر كــأقحوان وشــعر كاألرســوان وخــد كشــقائق النعمــان ووجــه كتفــاح وشــفة كــالراح وثــدي كالرمــان 

ح وحـاجبين ومعاطف كاألغصان وهي ذات قد معتدل وجسم متجـدل وخـد كخـد السـيف الالئـح وجبـين واضـ
مقــرونين وعينــين كحالويــن إن نطقــت فــاللؤلؤ الرطــب يتنــاثر مــن فيهــا وتجــذب القلــوب برقــة معانيهــا وغــن 
تبســمت ظننــت البــدر يــتألأل مــن بــين شــفتيها وٕان رنــت فالســيوف تســل مــن مقلتيهــا إليهــا تنتهــي المحاســن 

  ذاقًا من الشهد.وعليها مدار الظاعن والقاطن ولها شفتان حمراوان ألين من الزبد وأحلى م
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة الواعظة لمـا وصـفت الفتـاة قالـت: ولهـا شـفتان حمـراوان ألـين مـن  
كجـادة الفجـاج فيـه ثـديان كأنهمـا حقـان مـن عـاج الزبد وأحلى مذاقًا من الشهد ثم قالت بعد ذلك ولها صـدر 

وبطن لطيف الكشح كالزهر الغض وعكن قد انعطفت وانطـوى بعضـها علـى بعـض وفخـذان ملتفـان كأنهمـا 
الدر عمودان وأرداف تموج كأنها بحر من بلور أو جبال من نور ولها قدمان لطيفان وكفـان كأنهمـا سـبائك 

جـان ومـن قـال: الـدنيا عبـارة عـن النسـاء كـان صـادقًا وأمـا مـا ذكـرت العقبان فيا مسكين أيـن االألنـس مـن ال
من الحديث الشريف فهو حجة عليك ال لك ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ال تدعو النظر إلى المـرد 
فإن فيهم لمحة من الحور العين فشبه المرد بالحور العين وال شك أن المشبه به أفضل من المشبه فلوال أن 

ء أفضل وأحسن لما شبه بهن غيرهن وأما قولك: أن الجارية تشبه الغالم فليس األمر كذلك بل الغـالم النسا
يشبه بالجارية حتى قالوا: أنها تصلح لألمرين جميعًا عدوًال مـنهم عـن سـلوك طريـق الحـق عنـد النـاس، كمـا 

 قال كبيرهم أبو نواس: 

 تصلح للوطي والزاني  ممشوقة القصر غالمية

ذكرته من حسن نيـات العـذار وخضـار الشـارب وأن الغـالم يـزداد بـه حسـنًا وجمـاًال فـواهللا لقـد عـدلت  وأما ما
  عن الطريق غير التحقيق ألن العذار يبذر حسنات الجمال بالسيئآت ثم أنشدت هذه األبيات: 

 لعاشقه منه لما ظـلـم  بدا الشعر في وجههفانتقم

 الحمـمن إال وسالفه ك  ولم أر في وجهه كالدخا

 فما ظنكم بمكان القلـم  إذا اسود فاضل قرطاسه

 فما ذلك إال لجهل الحكم  فإن فضلوه على غـيره



  فلما فرغت من شعرها قال للرجل: سبحان اهللا العظيم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد األربعمائة 

ك السـعيد أن المـرأة الواعظـة لمـا فرغـت مـن شـعرها قالـت للرجـل: سـبحان اهللا العظـيم قالت: بلغني أيهـا الملـ
كيــف يخفــى عليــك كمــال اللــذة فــي النســاء وان النعــيم المقــيم ال يكــون إال بهــن وذلــك أن اهللا ســبحانه وتعــالى 

 تعـالى أن فـي وعد األنبياء واألولياء في الجنة بالحور العين وجعلهن جزاء ألعمالهن الصالحة ولو علـم اهللا
ــذة اإلســتمتاع لجــزاهم بــه ووعــدهم إيــاه وقــال صــلى اهللا عليــه وســلم: حبــب إلــي مــن دنيــاكم ثــالث  غيــرهن ل
النساء والطيب وقرة عيني في الصالة، وٕانما جعل اهللا الولدان خدمًا لألنبياء واألوليـاء فـي الجنـة ألن الجنـة 

اسـتعمالهم لغيـر الخدمـة فهـو مـن الخيـال والوبـال وأنـا  دار نعيم وتلذذ وال يكمل ذلك إال بخدمـة الولـدان وامـا
أستغفر اهللا العظـيم لـي ولكـم ولسـائر المسـلمين إنـه هـو الغفـور الـرحيم. ثـم سـكتت فلـم تجبنـا عـن شـيء بعـد 

  ذلك فخرجنا من عندها مسرورين من مناظرتها متأسفين على مفارقتها.
أصــحابي دخلنــا بســتانًا يومــًا مــن األيــام لنشــتري  وممــا يحكــى أن أبــا ســويد قــال: اتفــق أننــي أنــا وجماعــة مــن

ــا فــي جانــب ذلــك البســتان عجــوزًا صــبيحة الوجــه غيــر أن شــعر رأســها أبــيض وهــي  شــيئًا مــن الفواكــه فرأين
تسرحه بمشط من العاج فوقفنا عندها، فلم تجفل منا ولم تغط رأسها فقلت لها: يا عجوز لو صـبغت شـعرك 

فرفعـت رأسـها إلـي. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن  ؟ك مـن ذلـكأسود لكنت أحسن من صبية فما منعـ
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا السويد قال: لما قلت للعجوز ذلك رفعت رأسـها إلـي وحملقـت العينـين 
  وأنشدت هذين البيتين: 

 صبغي ودامت صـبـغة األيام  فلم يدموصبغت ما صبغ الزمان 

 وأناك من خلفي ومن قدامـي  أيام الرفل لي ثياب شيبـتـنـي

  فقلت لها: هللا درك من عجوز ما أصدقك في اللهج بالحرام وأكذبك في دعوى التوبة من اآلثام.
ت فاضـلة ومما يحكى أن علي بن محمد بن عبد اهللا بن طاهر استعرض جاريـة اسـمها مـؤنس للشـراء وكانـ

قالت: أعز اهللا األمين اسمي مـؤنس وكـان قـد عـرف اسـمها قبـل  ؟أديبة شاعرة فقال لها: ما اسمك يا جارية
  ذلك فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إليها وأنشد هذا البيت: 

 من أجل حبك حتى صار حيرانا  ماذا تقولين فيمن شقـه سـقـم

  قالت: أعز اهللا األمير وأنشدت هذا البيت: 
 داء الصبابة أوليناه إحسانا  ينا محبًا قد أضر بهإذا رأ



فأعجبته فاشتراها بسبعين ألف درهم وأولدها عبد اهللا بن محمد صاحب المآثر وقال أبو العيتا: كان عنـدنا  
في الدرب امرأتان، إحداهما تعشق رجًال واألخرى تعشق أمرد فاجتمعتا ليلة علـى سـطح إحاهمـا وهـو قريـب 

يعلمـان بـي فقالـت صـاحبة األمـرد لألخـرى: يـا أختـي كيـف تصـبرين علـى خشـونة اللحيـة من داري وهما ال 
فقالـت لهـا: يـا رعنـاء وهـل يـزين الشـجر إال ورقـه  ؟حين تقع علـى صـدرك وقـت لثمـك، وتقـع شـفتيك وخـديك

مـرأة والخيار إال زغبه وهل رأيت في الدنيا أقبح من قرع منتوف، أما علمت أن اللحية للرجل مثل الذوائب لل
وما الفرق بين الذوائب واللحية، اما علمـت أن اهللا سـبحانه وتعـالى خلـق فـي السـماء ملكـًا يقـول سـبحان مـن 
زين ارجال بالذوائب فلوال أن اللحى كالذوائب في الجمال، لما قرن بينهما يا رعناء مالي وفرش نفسي تحت 

وكلمــا خلــص عــاد فاتعظــت صــاحبة الغــالم الغــالم الــذي يعــاجلني إنزالــه ويســابقني انحاللــه وٕاذا رهــز أجــاد 
  بمقالتها وقالت: سلوت صاحبي ورب الكعبة.

 

  حكاية تودد الجارية
ومما يحكى أنه كـان ببغـداد رجـل ذو مقـدار وكـان موسـر بالمـال والعقـار وهـو مـن التجـار الكبـار وقـد سـهل 

زق بأنـاث وال ذكـور، فكبـر عليه دنياه ولـم يبلغـه مـن الذريـة مـا يتمنـاه ومضـت عليـه مـدة مـن الزمـان ولـم يـر 
سنه ورق عظمه وانحنى ظهره وكثر وهنه وهمه فخاف ذهاب ماله ونسبه إذ لم يكن له ولـد يرثـه ويـذكر بـه 
فتضــرع إلــى اهللا تعــالى وصــام النهــار، وقــام الليــل، ونــذر النــذور هللا تعــالى الحــي القيــوم، وزار الصــالحين، 

وقبــل دعــاؤه ورحــم تضــرعه وشــكواه فمــا كــان إال قليــل مــن وأكثــر التضــرع إلــى اهللا تعــالى فاســتجاب اهللا لــه 
األيــام حتــى جــامع إحــدى نســائه فحملــت منــه فــي ليلتهــا ووقتهــا وســاعتها وأتمــت أشــهرها ووضــعت حملهــا 
وجاءت بذكر كأنه فلقة قمر، فأوفى بالنذر وشكر اهللا عز وجل وصـدق وكسـا األرامـل واأليتـام، وليلـة سـابع 

رضـعته المراضــع وحضــنته الحواضـن وحملتــه المماليـك والخــدم إلـى أنكبــر ونشــأ الـوالدة ســماه بـأبي الحســن ف
وترعرع وانتشى، وتعلم القرآن العظيم وفرائض اإلسالم وأمور الدين القـويم والخـط والشـعر والحسـاب والرمـي 
ًال بالنشاب، فكان فريد دهره وأحسن أهل زمانه وعصره، ذا وجه مليح ولسـان فصـيح، يتهـادى تمـايًال واعتـدا

  ويترامى تدلًال واختياًال بخد أحمر وجبين أزهر وعذار أخضر، كما قال فيه بعض واصفيه: 
 والورد بعد الربيع كيف بقي  بدا الربيع العذار للـحـدق

 الـورق بنفسجًا طالعًا مـن  أما ترى النبت فوق عارضه

ن بلـغ مبـالغ الرجـال فأجلسـه أبـوه فأقام مع أبيه برهة من الزمن فـي أحسـن حـال وأبـوه بـه فـرح وسـرور إلـى أ
بين يديه يومًا من األيام وقـال لـه: يـا ولـدي غنـه قـد قـرب األجـل وحانـت وفـاتي ولـم يبـق غيـر لقـاء اهللا عـز 
وجل وقد خلفت لك ما يكفيك إلى ولد الولد مـن المـال المتـين والضـياع واألمـالك والبسـاتين فـاتق اهللا تعـالى 

من رفدك، فلم يكـن إال قليـل حتـى مـرض الرجـل ومـات فجهـزه ولـده أحسـن يا ولدي فيما خلفته لك وال تمتع 
تجهيز ودفنه ورجع إلـى منزلـه وقعـد للعـزاء أيامـًا وليـالي وٕاذا بأصـحابه قـد دخلـوا عليـه وقـالوا لـه: مـن خلـف 



مثلــك مــا مــات، وكــل مــا فــات فقــد فــات ومــا يصــلح العــزاء إال للبنــات والنســاء المخــدرات ولــم يزالــوا بــه حتــى 
  الحمام ودخلوا عليه وفكوا حزنه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. دخل

  
  وفي الليلة الثالثين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا الحسن لما دخل عليه أصحابه الحمام وفكوا حزنه نسي وصـية أبيـه  
وأن المـال لـيس لـه زوال فأكـل وشـرب ولـذ وطـرب  وذهل لكثرة المال وظن أن الدهر يبقـى معـه علـى حـال،

وخلع ووهب وجاد بالذهب والزم أكل الدجاج وفض ختم الزجاج وقهقهة القناني واستماع األغـاني، ولـم يـزل 
علــى هــذا الحــال إلــى أن نفــذ المــال وقعــد الحــال وذهــب مــا كــان لديــه وســقط فــي يديــه، ولــم يبــق لــه بعــد أن 

لــه والــده مــن جملــة مــا خلــف وكانــت الوصــيفة هــذه لــيس لهــا نظيــر فــي أتلــف مــا أتلــف غيــر وصــيفة خلفهــا 
الحســن والجمــال والبهــاء والكمــال والقــد واالعتــدال وهــي ذات فنــون وآداب وفضــائل تســتطاب قــد فاقــت أهــل 
عصرها وأوانها، وصارت أشهر من علـم فـي افتتانهـا وزادت علـى المـالح بـالعلم والعمـل والتثنـي والميـل مـع 

القــد مقارنــة للســعد بجبينــين كأنهمــا هــالل شــعبان وحــاجبين أزجــين، وعيــون كعيــون غــزالن كونهــا خماســية 
وأنف كخد الحسام، وخد كشقائق النعمان، وفم كخاتم سليمان وأسنان كأنها عقود الجمان، وسـرة تسـع أوقيـة 
لــة دهــن بــان، وخصــر أنحــل مــن جســم مــن أضــناه الهــوى وأســقمه الكتمــان وردف أثقــل مــن الكثبــان، وبالجم

 فهي في الحسن والجمال جديرة بقول من قال: 

 أو أدبرت قتلت بصد فراقهـا  إن أقبلت بحسـن قـوامـهـا

 ليس الجفا والبعد من أخالقها  شمسية بـدرية غـصـنـية

 أطواقها والبدر في فلك على  جنات عدن تحت جيب قميصها

نبل سهامها وهي مع هذا كله فصيحة الكـالم  تسلب من يراها بحسن جمالها وبريق ابتسامتها وترميه بعيونا
حسنة النظام فلما نفذ جميع ماله وتبين سوء حاله ولـم يبـق معـه غيـر هـذه الجاريـة أقـام ثالثـة أيـام، وهـو لـم 
ــا ســيدي احملنــي إلــى أميــر المــؤمنين هــارون  ــم يســترح فــي منــام، فقالــت لــه الجاريــة: ي يــذق طعــم طعــام ول

  سكتت عن الكالم المباح.الرشيد. وأدرك شهرزاد الصباح ف
  

  وفي الليلة الواحدة والثالثين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت لســيدها: يــا ســيدي احملنــي إلــى أميــر المــؤمنين هــارون 
الرشــيد الخــامس مــن بنــي العبــاس واطلــب ثمنــي منــه عشــرة آالف دينــار فــإن اســتغالني فقــل لــه: يــا أميــر 

ين وصيفتي تسـاوي أكثـر مـن ذلـك فاختبرهـا يعظـم قـدرها فـي عينـك ألن هـذه الجاريـة لـيس لهـا نظيـر المؤمن
وال تصلح إال لمثلك. ثـم قالـت لـه: إيـاك أن تبيعنـي بـدون مـا قلـت لـك مـن الـثمن فإنـه قليـل فـي مثلـي وكـان 

  سيد الجارية ال يعلم قدرها وال يعرف أنها ليس لها نظير في زمانها.



 ؟إلــى أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد وقــدمها لــه وذكــر مــا قالــت، فقــال لهــا الخليفــة: مــا اســمكثــم أنــه حملهــا 
قالـت: يـا سـيدي إنـي أعـرف النحـو والشـعر والفقـه  ؟قالت: اسمي تودد قـال: يـا تـودد مـا تحسـنين مـن العلـوم

ألولين، وأعـرف والتفسير واللغة وأعرف فن الموسيقى وعلم الفرائض والحساب والقسمة والمساحة وأساطير ا
القرآن العظيم وقد قرأتـه بالسـبع والعشـر وبـاألربع عشـرة وأعـرف عـدد سـوره وآياتـه وأحزابـه وأنصـافه وأرباعـه 
وأثمانـــه وأعشـــاره وســـجداته وعـــدد أحرفـــه وأعـــرف مـــا فيـــه مـــن الناســـخ والمنســـوخ والمدنيـــة والمكيـــة، وأســـباب 

والمرســل ونظــرت فــي علــوم الرياضــة والهندســة التنزيــل وأعــرف الحــديث الشــريف درايــة وروايــة المســند منــه 
والفلسفة وعلم الحكمـة والمنطـق والمعـاني والبيـان وحفظـت كثيـرًا مـن العلـم وتعلقـت بالشـعر وضـربت العـود، 
وعرفـــت مواضـــع الـــنغم فيـــه ومواقـــع حركـــات أوتـــاره فـــإن غنيـــت ورقصـــت فتنـــت وٕان تزينـــت وتطيبـــت قتلـــت 

   الراسخون في العلم.وبالجملة فإني وصلت إلى شيء لم يعرفه إال
فالم سمع الخليفة هارون الرشيد كالمهـا علـى صـغر سـنها تعجـب مـن فصـاحة لسـانها والتفـت إلـى موالهـا  

وقال: إني أحضر من يناظرها في جميع ما ادعتـه فـإن أجابـت دفعـت لـك ثمنهـا وزيـادة وٕان لـم تجـب فأنـت 
أمير المؤمنين إلى عامل البصرة بأن يرسـل إليـه  أولى بها فقال موالها: يا أمير المؤمنين حبًا وكرامة فكتب

إبــراهيم بــن ســيار النظــام وكــان أعظــم أهــل زمانــه فــي الحجــة والبالغــة والشــعر والمنطــق وأمــره أن يحضــر 
القراء والعلماء واألطباء والمنجمين والحكماء والمهندسين والفالسفة، وكان ابراهيم أعلم من الجميع فما كـان 

دار الخالفـــة وهـــم ال يعلمـــون الخبـــر فـــدعاهم أميـــر المـــؤمنين إلـــى مجلســـه وأمـــرهم إال قليـــل حتـــى حضـــروا 
بالجلوس فجلسوا ثم أمر أن تحضر الجارية تودد فحضرت وأظهـرت نفسـها وهـي كأنهـا كوكـب دري فوضـع 
لها كرسي من ذهب فسلمت، ونطقت بفصاحة لسان وقالت: يا أميـر المـؤمنين مـر مـن حضـر مـن العلمـاء 

اء والمنجمــين والحكمــاء والمهندســين والفالســفة أن ينــاظروني. فقــال لهــم أميــر المــؤمنين: أريــد والقــراء واألطبــ
منكم أن تناظروا هذه الجارية في أمر دينهـا وأن تدحضـوا حجتهـا فـي كـل مـا ادعتـه فقـالوا: السـمع والطاعـة 

الفقيــه العــالم المقــري  هللا ولــك يــا أميــر المــؤمنين فعنــد ذلــك أطرقــت الجاريــة برأســها إلــى األرض وقالــت: أيكــم
فقال أحدهم: أنـا ذلـك الرجـل الـذي طلبـت فقالـت لـه: اسـأل عمـا شـئت قـال لهـا: أنـت قـرأت كتـاب  ؟المحدث

اهللا العزيـــز وعرفـــت ناســـخه ومنســـوخه وتـــدبرت آياتـــه وحروفـــه قالـــت: نعـــم فقـــال لهـــا: أســـألك عـــن الفـــرائض 
ن ربــك ومــن إمامــك ومــا قبلتــك وأخوانــك ومــا الواجبــة والســنن القائمــة فــأخبريني أيتهــا الجاريــة عــن ذلــك ومــ

قالـــت: اهللا ربـــي ومحمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم نبيـــي والقـــرآن إمـــامي والكعبـــة قبلتـــي  ؟طريقـــك ومـــا منهاجـــك
والمؤمنــون أخــواني والخيــر طريقــي والســنة منهــاجي. فتعجــب الخليفــة مــن قولهــا ومــن فصــاحة لســانها علــى 

 ؟قالــت: بالعقــل، قــال: ومــا العقــل ؟رينــي بمــا عرفــت اهللا تعــالىصــغر ســنها ثــم قــال لهــا: أيتهــا الجاريــة أخب
 قالت: العقل عقالن عقل موهوب وعقل مكسوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد األربعمائة 
ومكسـوب، فالعقـل الموهـوب قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت: قالت: العقل عقـالن موهـوب 

هو الذي خلقه اهللا عز وجل يهدي به من يشاء من عباده، والعقـل المكسـوب هـو الـذي يكسـبه المـرء بتأدبـه 



قالت: يقذفـه اهللا فـي القلـب فيصـعد شـعاعه فـي  ؟وحسن معروفه فقال لها: أحسنت ثم قال: أين يكون العقل
قالـت: بقـراءة  ؟بما عرفت النبي صلى اهللا عليه وسلم الدماغ حتى يستقر قال لها: أحسنت ثم قال: أخبريني

كتــاب اهللا تعــالى وباآليــات والــدالالت والبــراهين والمعجــزات قــال: أحســنت فــأخبريني عــن الفــرائض الواجبــة 
قالت: أما الفرائض الواجبة فخمس: شهادة أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأن محمـد  ؟والسنن القائمة

ٕاقامة الصالة وٕايتاء الزكـاة وصـوم رمضـان، وحـج بيـت اهللا الحـرام مـن اسـتطاع إليـه سـبيًال، عبده ورسوله، و 
وأما السـنن فهـي أربـع: الليـل والنهـار والشـمس والقمـر، وهـن يـدنين العمـر واألمـل ولـيس يعلـم ابـن آدم أنهـن 

  يهدمن األجل.
والزكــاة والصــوم والحــج واجتنبــا قالــت: شــعائر اإليمــان الصــالة  ؟قــال: أحســنت فــأخبريني مــا شــعائر اإليمــان

قالــت: بنيــة العبوديــة مقــرة بالربوبيــة قــال:  ؟الحــرام. وقــال: أحســنت أخبرينــي بــأي شــيء تقــومين إلــى الصــالة
قالـــت: الطهـــارة وســـتر العـــورة واجتنـــاب الثيـــاب  ؟فـــأخبريني كـــم فـــرض اهللا عليـــك قبـــل قيامـــك إلـــى الصـــالة

لــة والنيـــة وتكبيــرة اإلحـــرام. قــال: أحســـنت فــاخبريني بـــم المتنجســة والوقـــوف علــى مكـــان طــاهر والتوجـــه للقب
قالت: بنية الخدمة قـال:  ؟قالت: بنية العبادة قال: فبأي نية تدخلين المسجد ؟تخرجين من بيتك إلى الصالة

قالت: بثالث فرائض وسنة قال: أحسنت فأخبريني ما مبدأ الصـالة ومـا تحليلهـا ومـا  ؟فبماذا تستقبلين القبلة
الــت: مبــدأ الصــالة الطهــور وتحريمهــا تحريمــة تكبيــرة اإلحــرام وتحليــل الســالم مــن الصــالة قــال: ق ؟تحريمهــا

قالـت: روي فـي الصـحيح مـن تـرك الصـالة عامـدًا متعمـدًا مـن غيـر عـذر فـال  ؟فماذا يجـب علـى مـن تركهـا
  حظ له في اإلسالم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  لثالثين بعد األربعمائة وفي الليلة الثالثة وا

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجاريـة لمـا ذكـرت الحـديث الشـريف قـال لهـا الفقيـه: أحسـنت فـأخبريني  
قالت: الصالة سر بـين العبـد وربـه وفيهـا عشـرة خصـال: تنـور القلـب وتضـيء الوجـه،  ؟عن الصالة ما هي

شر األعداء، وتكثر الرحمـة، وتـدفع النقمـة وتقـرب وترضي الرحمن وتغضب الشيطان، وتدفع البالء وتكفي 
العبد من مواله وتنهي عن الفحشاء والمنكر وهـي مـن الواجبـات المفروضـات المكتوبـات وهـي عمـاد الـدين، 

قالت: التسمية قـال: فمـا  ؟قالت: الوضوء قال: ما مفتاح الوضوء ؟قال: أحسنت فأخبريني ما مفتاح الصالة
قالـت: الرجـاء  ؟قالـت: التوكـل قـال: فمـا مفتـاح التوكـل ؟قين قال: فما مفتاح اليقينقالت: الي ؟مفتاح التسمية

قالــت: االعتــراف هللا تعــالى بالوحدانيــة  ؟قالــت: الطاعــة قــال: فمــا مفتــاح الطاعــة ؟قــال: فمــا مفتــاح الرجــاء
  واإلقرار له بالربوبية.

مــام الشــافعي محمــد بــن قــال: أحســنت فــأخبريني عــن فــروض الوضــوء قالــت: ســتة أشــياء علــى مــذهب اإل
ادريــس رضــي اهللا عنــه، النيــة عنــد غســل الوجــه وغســل اليــدين مــع المــرفقين، ومســح بعــض الــرأس وغســل 
ــــاء،  ــــل إدخالهمــــا اإلن ــــين قب ــــب، وســــنته عشــــرة أشــــياء: التســــمية، وغســــل الكف ــــين والترتي ــــرجلين مــــع الكعب ال

اطنهمـــا بمـــاء جديـــد وتخليـــل والمضمضـــة، واالستنشـــاق، ومســـح بعـــض الـــرأس، ومســـح األذنـــين ظاهرهمـــا وب



اللحية الكثة وتخليل أصابع اليـدين والـرجلين وتقـديم اليمنـى علـى اليسـرى والطهـارة ثالثـًا ثالثـًا والمـواالة فـإذا 
فــرغ مــن الوضــوء قــال: أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، اللهــم 

مطهــرين ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن ال إلــه إال أنــت أســتغفرك اجعلنــي مــن التــوابين، واجعلنــي مــن ال
وأتــوب إليــك فقــد جــاء فــي الحــديث الشــريف عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال: مــن قالهــا عقــب كــل 
وضوء فتحـت لـه أبـواب الجنـة الثمانيـة يـدخل مـن أيهـا شـاء. قـال: أحسـنت فغـذا أراد اإلنسـان الوضـوء مـاذا 

قالت: إذا تهيـأ اإلنسـان للوضـوء، أتـت المالئكـة عـن يمينـه والشـياطين  ؟الئكة والشياطينيكون عنده من الم
عن شماله فإذا ذكر اهللا تعـالى فـي ابتـداء الوضـوء فـرت منـه الشـياطين واسـتولت عليـه المالئكـة بخيمـة مـن 

كـر، فـإن لـم نور لها أربعة أطناب، مع كل طنب ملك يسبح اهللا تعالى ويستغفر له ما دام فـي إنصـات أو ذ
يـــذكر اهللا عـــز وجـــل عنـــد ابتـــداء الوضـــوء ولـــم ينصـــت اســـتولت عليـــه الشـــياطين وانصـــرفت عنـــه المالئكـــة 
ووسوس له الشيطان حتى يدخل عليه الشك والنقص في وضوئه. فقـد قـال عليـه الصـالة والسـالم: الوضـوء 

وهـو علـى غيـر وضـوء  الصالح يطرد الشيطان ويؤمن من جور السلطان وقـال أيضـًا: مـن نزلـت عليـه بليـة
قالـت: إذا اسـتيقظ  ؟فال يلـومن إال نفسـه قـال: أحسـنت فـأخبريني عمـا يفعـل الشـخص إذا اسـتيقظ مـن منامـه

الشخص من منامه فليغسل يديه ثالثًا قبل إدخالهما فـي اإلنـاء قـال: أحسـنت فـأخبريني عـن فـروض الغسـل 
ى جميـع الشـعر والبشـرة، وأمـا سـننه فلوضـوء قالت: فروض الغسل النية وتعمـيم البـدن بالمـاء إلـ ؟وعن سننه

قبلـه، والتـدليك وتخليـل الشـعر وتـأخير غسـل الــرجلين فـي قـول آخـر الغسـل قـال ك أحسـنت. وأدرك شــهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد األربعمائة 
ت الفقيــه عــن فــروض الغســل وســننه قــال: أحســنت قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا أخبــر  

قالــت: أمــا أســبابه فســبعة: فقــد المــاء والخــوف والحاجــة إليــه،  ؟فــأخبريني عــن أســباب التــيمم وفرضــه وســننه
وٕاضــالله فــي رحلــة والمــرض والجبيــرة والجــراح. وأمــا فروضــه فأربعــة: النيــة والتــراب وضــربة للوجــه وضــربة 

م اليمنــى علــى اليســرى قــال: أحســنت فــأخبريني عــن شــروط الصــالة وعــن لليــدين وأمــا ســننه فالتســمية وتقــدي
قالـت: أمـا شـروطها فخمسـة أشـياء: طهـارة األعضـاء وسـتر العـورة ودخـول الوقـت يقينـًا أو  ؟أركانها وسـننها

ة ظنًا واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر، وأما أركانها فالنية وتكبيـرة اإلحـرام والقيـام مـع القـدرة وقـراء
الفاتحــة وبســم اهللا الــرحمن الــرحيم آيــة منهــا علــى مــذهب اإلمــام الشــافعي والركــوع والطمأنينــة فيــه واالعتــدال 
والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والتشهد األخيـر والجلـوس لـه 

ى ونيــة الخــروج مــن الصــالة فــي قــول، وأمــا والصــالة علــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم فيــه والتســليمة األولــ
سننها فاألذان واإلقامة ورفع اليدين عند اإلحرام ودعاء اإلفتتاح والتعـوذ والتـأمين وقـراءة السـورة بعـد الفاتحـة 
ــا لــك الحمــد والجهــر فــي موضــعه واإلســرار فــي  والتكبيــرات عنــد اإلنتقــاالت وقــول ســمع اهللا لمــن حمــده ربن

لجلوس له والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسـلم فيـه والصـالة علـى اآلل فـي موضعه والتشهد األولى وا



قالت: تجب في الذهب والفضـة  ؟التشهد األخير والتسليمة الثانية قال: أحسنت فأخبريني فبماذا تجب الزكاة
ال أحسـنت واإلبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والـدخن والـذرة والفـول والحمـص واألرز والزبيـب والتمـر، قـ

قالت: ال زكاة فيما دون عشرين مثقـاًال فـإذا بلغـت العشـرين ففيهـا  ؟فأخبريني في كم تجب الزكاة في الذهب
قالت: في كـل خمـس شـاة إلـى  ؟نصف مثقال وما زاد فبحسابه قال: فأخبريني في كم يجب الزكاة في اإلبل

اة فــي الــورق قــال: لــيس فيمــا خمــس وعشــرين فيهــا بنــت مخــاض قــال: أحســنت فــأخبريني فــي كــم تجــب الزكــ
دون مــائتي درهــم فــإذا بلغــت المــائتين فيهــا خمســة دراهــم وان زاد فبحســابه قــال: أحســنت فــأخبريني فــي كــم 

قالت: إذا بلغت أربعين فيها شاة قال: أحسنت فأخبريني عـن الصـوم وفرضـه قالـت:  ؟تجب الزكاة في الشاة
ب والجمـاع وتعـم القـيء وهـو واجـب علـى كـل مكلـف أما فـروض الصـوم فالنيـة واإلمسـاك عـن األكـل والشـر 

خال عن الحيض والنفاس ويجب رؤية الهـالل أو بإخبـار عـدل يقـع فـي قلـب المخبـر صـدقه، ومـن واجباتـه 
تثبيــت النيــة، وأمــا ســننه فتعجيــل الفطــور وتــأخير الســحور وتــرك الكــالم إال فــي الخيــر والــذكر وتــالوة القــرآن 

يفسـد الصـوم قالـت: األذهـان واإلكتحـال وغبـار الطريـق وابـتالع الريـق  قال: أحسنت فأخبريني عن شـيء ال
وخروج المني باإلحتالم أو النظر المرأة أجنبية والفصادة والحجامة هذا كله ال يفسد الصـوم. قـال: أحسـنت 
فــأخبريني عــن صــالة العيــدين قالــت: ركعتــان وهمــا ســنة مــن غيــر آذان وٕاقامــة ولكــن يقــول الصــالة جامعــة 

ي األولى سبعًا ى تكبيرة اإلحرام وفي الثانية خمسًا سـوى تكبيـرة القيـام علـى مـذهب اإلمـام الشـافعي ويكبر ف
  رحمه اهللا تعالى. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد األربعمائة 
عن صالة العيدين قال لها: أحسنت فـأخبريني  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما أخبرت الفقيه

عن صالة كسوف الشمس وخسوف القمر قالت: ركعتان بغير آذان وال إقامة يأتي ركعـة بقيـامين وركـوعين 
وسـجودين ويجلــس وينشــد ويســلم ثــم يخطــب ويســتغفر اهللا تعـالى مكــان التكبيــر فــي خطبتــي العيــدين ويحــول 

تضـرع قـال: أحسـنت فـأخبريني عـن صـالة الـوتر قالـت: الـوتر أقلـه رداءه بأن يجعـل أعـاله أسـفله ويـدعوا وي
ركعــة واحــدة وأكثــره إحــدى عشــر ركعــة قــال: أحســنت فــأخبريني عــن صــالة الضــحى قالــت: أقلهــا ركعتــان 

قالـت:  ؟وأكثرها اثنتي عشر ركعة قال: أحسنت فأخبريني عن اإلعتكاف قالـت: هـو سـنة قـال: فمـا شـروطه
  جد إال لحاجة وال يباشر النساء وأن يصوم ويترك الكالم.النية وأن ال تخرج من المس

قالــت: بــالبلوغ والعقــل واإلســالم واالســتطاعة وهــو واجــب فــي  ؟قــال: أحســنت فــأخبريني بمــاذا يجــب الحــج 
قالــت: اإلحــرام والوقــوف بعرفــة والطــواف والســعي  ؟العمــر مــرة واحــدة قبــل المــوت قــال: فمــا فــروض الحــج

 ؟قالـت: اإلحـرام بهـا وطوافهـا وسـعيها قـال: فمـا فـروض اإلحـرام ؟فـروض العمـرة والحلق والتقصير قال: فمـا
قالت: التجرد من المخيط واجتناب الطيب وترك حلق الرأس وتقلـيم األظـافر وقتـل الصـيد والنكـاح قـال: فمـا 

الجهـاد قالت: التلبية وطواف القدوم والوداع والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار. قال: أحسنت فما  ؟سنن الحج
قالت: أما أركانـه فخـروج الكفـار علينـا ووجـود اإلمـام والعـدة والثبـات عنـد لقـاء العـدو وأمـا سـننه  ؟وما أركانه



فهو التحريض على القتال لقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتـال، قـال: أحسـنت فـأخبريني 
قبول وأن يكون البيع مملوكًا منتفعًا بـه مقـدورًا عن فروض البيع وسننه قالت: أما فروض البيع فاإليجاب وال

على تسليمه وترك الربا وأما سننه فاإلقالة والخيار قبل التفريق لقوله صلى اهللا عليه وسلم: البيعـان بالخيـار 
ما لـم يتفرقـا قـال: أحسـنت فـأخبريني عـن شـيء ال يجـوز بيـع بعضـه بـبعض قالـت: حفظـت فـي ذلـك حـديثًا 

ســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه نهــى عــن بيــع التمــر بالرطــب والتــين باليــابس صــحيحًا عــن نــافع عــن ر 
  والقديد باللحم والزبد بالسمن وكل ما كان من صنف واحد مأكول فال يجوز بيع بعضه ببعض.

فلما سمع الفقيه كالمها وعرف أنهـا ذكيـة فطنـة حاذقـة عالمـة بالفقـه والحـديث والتفسـير وغيـر ذلـك قـال فـي 
بد أن أتحيل عليها حتى أغلبها في مجلـس أميـر المـؤمنين فقـال لهـا: يـا جاريـة مـا معنـى الوضـوء  نفسه: ال
 ؟قالــت: الوضــوء فــي اللغــة النظافــة والخلــوص مــن األدنــاس قــال: فمــا معنــى الصــالة فــي اللغــة ؟فــي اللغــة

 ؟م فــي اللغــةقالــت: التطهيــر قــال: فمــا معنــى الصــو  ؟قالــت: الــدعاء بخيــر قــال: فمــا معنــى الغســل فــي اللغــة
قالــت:  ؟قالــت: الزيــادة قــال: فمــا معنــى الحــج فــي اللغــة ؟قالــت: اإلمســاك قــال: فمــا معنــى الزكــاة فــي اللغــة

قالــت: الــدفاع، فانقطعــت حجــة الفقيــه. وأدرك شــهرزاد الصــباح  ؟القصــد قــال: فمــا معنــى الجهــاد فــي اللغــة
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ألربعمائة وفي الليلة السادسة والثالثين بعد ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الفقيــه لمــا انقطعــت حجتــه قــام علــى قدميــه وقــال: أشــهد اهللا يــا أميــر 
المؤمنين بأن الجارية أعلـم منـي فـي الفقـه فقالـت لـه الجاريـة: أسـألك عـن شـي فـأتني جوابـه سـريعًا إن كنـت 

ولى الشهادة وهـي الملـة، الثـاني الصـالة وهـي قال: هي عشرة: األ ؟عارفًا قال: اسألي قالت: ما سهام الدين
الفطـــرة، الثالـــث الزكـــاة وهـــي الطهـــارة، الرابـــع الصـــوم وهـــي الجنـــة، الخـــامس الحـــج وهـــي الشـــريعة، الســـادس 
الجهاد وهي الكفاية، السابع والثامن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الغيرة، التاسع الجماعة وهـي 

  وهي الطريق الجيدة.األلفة، العاشر طلب العلم 
قـال: هـي أربعـة: صـحة العقـد، وصـدق العقـد،  ؟قالت: أحسنت وقـد بقيـت عليـك مسـألة فمـا أصـول اإلسـالم

  وحفظ الحد، والوفاء بالعهد.
 ؟قالــت: بقيــت مســألة أخــرى فــإن أجبــت وٕاال أخــذت ثيابــك قــال: قــولي يــا جاريــة قالــت: فمــا فــروع اإلســالم

زع ثيابك وأنا أفسرها لـك قـال أميـر المـؤمنين: فسـريها وأنـا أنـزع لـك فسكت ساعة ولم يجب بشيء فقالت: ان
ما عليـه مـن الثيـاب قالـت: اثنـي وعشـرون فرعـًا التمسـك بكتـاب اهللا واإلقتـداء برسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم 
وكــف األذى وأكــل الحــالل واجتنــاب الحــرام ورد المظــالم إلــى أهلهــا والتوبــة والفقــه فــي الــدين وحــب الجليــل 

بــاع التنزيــل والتأهــب للرحيــل وقــوة اليقــين والعفــو عنــد المقــدرة والقــوة عنــد الضــعف والصــبر عنــد المصــيبة وات
ومعرفــة اهللا تعــالى ومعرفــة مــا جــاء بــه نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم ومخالفــة اللعــين إبلــيس ومجاهــدة الــنفس 

  ومخالفتها واإلخالص هللا.



ثيـاب الفقيـه وطيلسـانه فنزعهمـا ذلـك الفقيـه وخـرج مقهـورًا  فلما سمع أمير المـؤمنين ذلـك منهـا أمـر أن تنـزع 
منها خجًال من بين يدي أمير المؤمنين، ثم قام رجل آخر وقـال: يـا جاريـة اسـمعي منـي مسـائل قليلـة قالـت 

قالت: القدر المعلوم والجنس المعلوم واألجل المعلـوم، قـال: أحسـنت  ؟له: قل، قال: فما شرط صحة المسلم
قالــت: فــروض األكــل اإلعتــراف بــان اهللا تعــالى رزقــه وأطعمــه وســقاه والشــكر هللا  ؟ل وســننهفمــا فــروض األكــ

قالـت: صـرف العبـد لجميـع مـا أنعـم اهللا بـه عليـه فيمـا خلـق ألجلـه قـال:  ؟تعالى على ذلك، قال: فما الشـكر
ع والكــل قالــت: التســمية وغســل اليــدين والجلــوس علــى الــورك األيســر واألكــل بــثالث أصــاب ؟فمــا ســنن األكــل

قالــت: أن تصــغر اللقمــة وتقــل النظــر إلــى جليســك قــال:  ؟ممــا لــك قــال:: أحســنت فــأخبريني مــا آداب األكــل
  أحسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد األربعمائة 
كــل وذكــرت الجــواب قــال لهــا الفقيــه قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا ســئلت عــن آداب األ

الســائل: أحســنت فــأخبريني عــن عقائــد القلــب وأضــدادها قالــت: هــن ثــالث وأضــدادها ثــالث: األولــى اعتقــاد 
ـــة اعتقـــاد الطاعـــة  ـــة البدعـــة، والثالث ـــة اعتقـــاد الســـنة وضـــدها مجاني ـــة الكفـــر، والثاني اإليمـــان وضـــدها مجاني

عــن شــروط الوضــوء قالــت: اإلســالم والتميــز وطهــور  وضــدها مجانيــة المعصــية، قــال: أحســنت فــأخبريني
الماء وعدم المانع الحسـن وعـدم المـانع الشـرعي قـال: أحسـنت فـأخبريني عـن اإليمـان قالـت: اإليمـان ينقسـم 
إلى تسعة أقسام: إيمان بالمعبودة وٕايمان بالعبوديـة وٕايمـان بالخصوصـية وٕايمـان بالقبضـتين وٕايمـان بالناسـخ 

تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. قـال: وٕايمان بالمنسوخ وٕان 
أحسنت فأخبريني عن ثالث تمنع ثالثًا، قالـت: نعـم. روي عـن سـفيان الثـوري أنـه قـال: ثـالث تـذهب ثالثـًا: 

يـذهب المـال، االستخفاف بالصالحين يذهب اآلخرة واالستخفاف بالملوك يذهب الروح، واالستخفاف بالنفقـة 
قالــت: قــال اهللا تعــالى: وفتحــت الســماء  ؟قــال: أحســنت فــأخبريني عــن مفــاتيح الســموات وكــم لهــا مــن بــاب

فكانت أبوابًا. وقال عليه الصالة والسالم: وليس يعلم عدة أبواب السماء إال الذي خلق السماء وما من أحـد 
ب يصعد منه عمله وال يغلـق بـاب رزقـه حتـى من بني آدم إال وله بابان في السماء باب ينزل منه رزقه وبا

  ينقطع أجله وال يغلق باب عمله حتى تصعد روحه.
قالــت: الشــيء هــو المــؤمن ونصــف  ؟قــال: أحســنت فــأخبريني عــن شــيء وعــن نصــف شــيء وعــن ال شــيء

الشــيء هــو المنــافق وأن ال شــيء هــو الكــافر قــال: أحســنت فــأخبريني عــن القلــوب قالــت: قلــب ســليم وقلــب 
ب منيــب وقلــب نــذير وقلــب منيــر، فالقلــب الســليم هــو قلــب الخليــل والقلــب الســقيم هــو قلــب الكــافر ســقيم وقلــ

والقلب المنيب هو قلب المتقين الخـائفين والقلـب النـذير هـو قلـب سـيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم والقلـب 
خرة وقلب متعلق بمـواله المنير هو قلب من يتبعه وقلوب العلماء ثالثة: قلب متعلق بالدنيا وقلب متعلق باآل

وقيل: إن القلوب ثالثة: قلب معلق وهو قلب الكافر، وقلب معدوم وهو قلب المنافق، وقلب ثابت وهو قلـب 



المؤمن، وقيل هي ثالثة: قلب مشروح بالنور واإليمان وقلب مجروح مـن خـوف الهجـران، وقلـب خـائف مـن 
  الكالم المباح.الخذالن، قال: أحسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 

  
  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد األربعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا ســألها الفقيــه الثــاني وأجابتــه وقــال لهــا: أحســنت قالــت: يــا  
أميـــر المـــؤمنين إنـــه قـــد ســـألني حتـــى عيـــي وأنـــا أســـأله مســـألتين فـــإن أتـــى بجوابهمـــا فـــذاك وٕاال أخـــذت ثيابـــه 

قـال: اإليمـان إقـرار باللسـان  ؟رف بسالم فقال لها الفقيه: سليني ما شئت، قالت: فما تقول في اإليمانوانص
وتصــديق بالقلــب وعمــل بــالجوارح وقــال عليــه الصــالة والســالم: ال يكمــل المــرء فــي اإليمــان حتــى يكمــل فيــه 

قضـاء اهللا وأن تكـون أمـوره هللا خمس خصال التوكل على اهللا والتفويض إلى اهللا والتسليم ألمر اهللا والرضـا ب
فإنه من أحب اهللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإليمان. قالت: فأخبرني عن فرض الفـرض وعـن فـرض 
فــي ابتــداء كــل فــرض وعــن فــرض يحتــاج إليــه كــل فــرض وعــن ســنة داخلــة فــي الفــرض وعــن ســنة يــتم بهــا 

ا وأمـره أن ينـزع ثيابـه ويعطيهـا إياهـا فعنـد الفرض فسكت ولم يجب بشيء فأمرها أمير المـؤمنين بـأن تفسـره
ذلك قالت: يا فقيه أما فرض الفرض فمعرفة اهللا تعالى وأما الفرض الذي في ابتـداء كـل فـرض فهـي شـهادة 
أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا. وأما الفرض الذي يحتاج إليه كل فـرض فهـو الوضـوء وأمـا الفـرض 

مـن الجنابـة وأمـا السـنة الداخلـة فـي الفـرض فهـي تخليـل األصـابع وتخليـل  المستغرق كل فـرض فهـو الغسـل
اللحية الكثيفة وأما السـنة التـي يـتم بهـا الفـرض فهـو اإلختتـان فعنـد ذلـك تبـين عجـز الفقيـه وقـام علـى قدميـه 

  ورًا.وقال: أشهد اهللا يا أمير المؤمنين أن هذه الجارية أعلم مني بالفقه وغيره ثم نزع ثيابه وانصرف مقه
وأمــا حكايتهــا مــع المقــرئ فإنهــا التفتــت إلــى مــن بقــي مــن العلمــاء الحاضــرين وقالــت: أيكــم األســتاذ المقــرئ 

فقــام إليهــا المقــرئ وجلــس بــين يــديها وقــال لهــا: هــل قــرأت كتــاب اهللا  ؟بالعــالم بــالقرآن الســبع والنحــو واللغــة
كيــه ومدنيــه وفهمــت تفســيره وعرفتيــه تعــالى وأحكمــت معرفــة آياتــه وناســخه ومنســوخه ومحكمــه ومتشــابهه وم

قالــت: نعــم. قــال: أخبرينــي عــن عــدد ســور القــرآن وكــم فيــه مــن عشــر  ؟علــى الروايــات واألصــول فــي القــرآن
وكم فيه من آيات وكم فيه من حرف وكم فيه من سجدة وكم فيه من نبي مـذكور وكـم فيـه مـن سـورة مدنيـة 

سيدي أما سور القـرآن فمائـة وأربـع عشـرة سـورة المكـي  قالت: يا ؟وكم فيه من سورة مكية وكم فيه من طير
منهــا ســبعون والمــدني أربــع وأربعــون وأمــا أعشــاره فســتمائة عشــر واحــد وعشــرون عشــرًا وأمــا اآليــات فســت 
آالف ومائتـــان آيـــة وأمـــا أحرفـــه فثالثـــة وعشـــرون ألفـــًا وســـتمائة وســـبعون حرفـــًا وللقـــارئ بكـــل حـــرف عشـــر 

  سجدة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. حسنات وأما السجدات فأربع عشر
 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن لما سألها المقرئ عن القرآن الكريم أجابته وقالت له: وأما األنبيـاء الـذين 

ـــًا وهـــم: آدم ونـــوح وٕابـــراهيم وٕاســـماعيل واســـحق ويعقـــوب  ذكـــرت أســـماؤهم فـــي القـــرآن فخمســـة وعشـــرون نبي



ويوســـف واليســـع ولـــوط وصـــالح وهـــود وشـــعيب وداود وســـليمان وذو الكفـــل وٕادريـــس وٕاليـــاس ويحيـــى وزكريـــا 
قالـت:  ؟وأيوب وموسى وهارون ومحمد صلوات اهللا عليهم أجمعين، وأما الطير فهن تسع، قال: مـا اسـمهن

  األبابيل وطير عيسى عليه السالم وهو الخفاش.البعوض والذباب والنمل والهدهد والغراب والجراد و 
قالــت: آيــة الكرســي  ؟قالــت: ســورة البقــرة، قــال: فــأي آيــة أعظــم ؟قــال: أحســنت أي ســورة فــي القــرآن أفضــل 

قالـت قولـه تعـالى: (إن فـي  ؟وهي خمسون كلمة مع كل كلمة خمسون بركة، قال: فأي آيـة فيهـا تسـع آيـات
والنهــار والفلــك التــي تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس) إلــى آخــر  خلــق الســموات واألرض واخــتالف الليــل

قالت: إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وٕايتاء ذي القربى وينهـى  ؟اآلية. قال: أحسنت فأخبريني أي آية أعدل
قالــت: قولــه تعــالى:(أيطمع كــل امــرئ مــنهم أن يــدخل  ؟عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، قــال: فــأي آيــة أطمــع

قالت: قوله تعالى: (قـل يـا عبـادي الـذين أسـرفوا علـى أنفسـهم ال تقنطـوا  ؟يم)، قال: فأي جنة أرجىجنة النع
مـــن رحمـــة اهللا إن اهللا يغفـــر الـــذنوب جميعـــًا إنـــه هـــو الغفـــور الـــرحيم). قـــال: أحســـنت فـــأخبريني بـــأي قـــراءة 

قالــت: قولــه تعــالى:  ؟يــاءقالــت: بقــراءة أهــل الجنــة وهــي قــراءة نــافع، قــال: فــأي آيــة كــذب فيهــا األنب ؟تقــرأين
قالـت: قولـه  ؟(وجاؤوا على قميصه بدم كذب) وهم أخوة يوسـف، قـال: فـأخبريني أي آيـة صـدق فيهـا الكفـار

تعــالى: (وقالــت اليهــود ليســت النصــارى علــى شــيء وقالــت النصــارى ليســت اليهــود علــى شــيء وهــم يتلــون 
قالت: قوله تعالى: (وما خلقـت الجـن واألنـس إال  ؟الكتاب) فهم صدقوا جميعًا، قال: فما آية قالها اهللا لنفسه

قالـت: قولـه تعـالى: (ونحـن نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك)، قـال:  ؟ليعبدون)، قال: فأي آيـة فيهـا قـول المالئكـة
قالـت: التعـوذ واجـب أمـر اهللا بـه عنـد القـراءة  ؟فأخبريني عـن أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ومـا جـاء فيهـا

  لى: (فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم).والدليل عليه قوله تعا
قالت: منهم من يسـتعيذ بقولـه: أعـوذ بـاهللا السـميع العلـيم  ؟قال: أخبريني ما لفظ االستعاذة وما الخالف فيها

مــن الشــيطان الــرجيم ومــنهم مــن يقــول: أعــوذ بــاهللا القــوي واألحســن مــا نطــق بــه القــرآن العظــيم ووردت بــه 
سلم إذا استفتح القرآن قـال: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم. وروي عـن نـافع السنة، وكان صلى اهللا عليه و 

عن أبيه قال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قـام يصـلي فـي الليـل قـال: اهللا أكبـر كبيـرًا والحمـد هللا 
  اطين ونزعاتهم.كثيرًا وسبحان اهللا بكرة وأصيًال، ثم يقول: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ومن همزات الشي

وروي عن ابن عباس رضي اهللا قال: أول ما نزل جبريل على النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم علمـه اإلسـتعاذة 
وقال له: قل يا محمد أعوذ باهللا السميع العليم ثم قل بسم اهللا الرحمن الرحيم ثـم اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق، 

مــن لفظهـا وفصــاحتها ثـم قــال لهـا: يــا جاريـة مــا خلـق اإلنســان مـن علــق. فلمـا ســمع المقـرئ كالمهــا تعجـب 
قالت: نعم آية مـن القـرآن فـي  ؟تقولين في قوله تعالى: بسم اهللا الرحمن الرحيم هل هي آية من آيات القرآن

النمل وآية بين كل سـورتين واالخـتالف فـي ذلـك بـين العلمـاء كثيـر، قـال: أحسـنت. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة األربعين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا أجابــت المقــرئ وقالــت: إن بســم اهللا الــرحمن الــرحيم فيهــا 
 ؟إختالف كثير بين العلماء قال: أحسنت فأخبريني لم ال تكتب بسم اهللا الرحمن الـرحيم فـي أول سـورة بـراءة

بــنقض العهــد الــذي كــان بينــه صــلى اهللا عليــه وســلم وبــين المشــتركين وجــه لهــم قالـت: لمــا نزلــت ســورة بــراءة 
النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه في يـوم موسـم بسـورة بـراءة فقرأهـا علـيهم ولـم 
 يقــرأ بســم اهللا الــرحمن الــرحيم. قــال: فــاخبريني عــن فضــل بســم اهللا الــرحمن الــرحيم وبركتهــا قالــت: روي عــن

النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال: مـا قـرأت بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم علـى مـريض إال عـوفي مـن مرضـه. 
وقيل: لما خلق اهللا العرش اضطرب اضطرابًا عظيمًا فكتب عليه بسم اهللا الرحمن الـرحيم فسـكن اضـطرابه. 

: أمنــت مــن ثالثــة: الخســف ولمــا نزلــت بســم اهللا الــرحمن الــرحيم علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
والمسح والغرق وفضلها عظيم وبركتها كثيرة يطول شرحها، وقـد روي عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فال يلقى له حسنة فيؤمر به إلى النـار فيقـول: إلهـي مـا أنصـفتني 

ك ســميت نفســك الــرحمن الــرحيم وتريــد أن تعــذبني بالنــار فيقــول: يــا رب ألنــ ؟فيقــول اهللا عــز وجــل: ولــم ذلــك
  فقال اهللا جل جالله: أنا سميت نفسي الرحمن الرحيم أمضوا بعبدي إلى الجنة برحمتي وأنا أرحم الراحمين.

قال: أحسنت فاخبريني عن أول بدء بسم اهللا الرحمن الرحيم قالت: لما أنزل اهللا تعالى القرآن كتبوا باسـمك  
أنــزل اهللا تعــالى قــل ادعــوا اهللا وادعــوا الــرحمن أيــا مــا نــدعوا فلــه األســماء الحســنى كتبــوا بســم اهللا  اللهــم فلمــا

  الرحمن الرحيم فلما أنزل وٕالهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم كتبوا بسم اهللا الرحمن الرحيم.
يف تكلمت هـذه الجاريـة فـي فلما سمع المقرئ كالمها أطرق رأسه وقال في نفسه: إن هذا لعجب عجيب وك

بدء بسم اهللا الرحمن الرحيم، واهللا ال بـد مـن أن أتحيـل عليهـا لعلـي أغلبهـا، ثـم قـال لهـا: يـا جاريـة هـل أنـزل 
قالــت: نــزل بــه جبريــل األمــين عليــه الســالم مــن عنــد رب العــالمين  ؟اهللا القــرآن جملــة واحــدة أو أنزلــه متفرقــاً 
لنبيـين بـاألمر والنهـي والوعـد والوعيـد واألخبـار واألمثـال فـي عشـرين على نبيه محمد سيد المرسـلين وخـاتم ا

سنة آيات متفرقات على حسب الوقائع. قال: أحسنت فأخبريني عن أول سورة نزلت علـى رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليــه وســلم قالــت: فــي قــول ابــن عبــاس ســورة العلــق وفــي قــول ابــن جــابر بــن عبــد اهللا ســورة المــدثر ثــم 

واآليات بعد ذلك قال: فأخبريني عن آخر آية نزلت عليه قالـت: هـي آيـة الربـا وقيـل: إذا جـاء أنزلت السور 
  نصر اهللا والفتح. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة واألربعين بعد األربعمائة 
يــة نزلــت فــي القــرآن قــال لهــا: قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لــم أجابــت المقــرئ عــن آخــر آ

أحسنت فأخبريني عن عدد الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت: 
هــم أربعــة: أبــي كعــب وزيــر بــن ثابــت وأبــو عبيــدة عــامر بــن الجــراح وعثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عــنهم 

هم القـــراءات قالـــت: هـــم أربعـــة: عبـــد اهللا بـــن أجمعـــين، قـــال: أحســـنت فـــأخبريني عـــن القـــراء الـــذين تؤخـــذ عـــن



مســعود وأبــي كعــب ومعــاذ بــن جبــل وســالم بــن عبــد اهللا، قــال: فمــا تقــولين فــي قولــه تعــالى: (ومــا ذبــح علــى 
  النصب)، قالت: هي األصنام التي تنصب وتعبد من دون اهللا والعياذ باهللا تعالى.

أعلم ما في نفسك)، قالت: تعلم حقيقتي ومـا عنـدي  قال: فما تقولين في قوله تعالى: (تعلم ما في نفسي وال
وال أعلــم مــا عنــدك والــدليل علــى هــذا قولــه تعــالى: (إنــك أنــت عــالم الغيــوب)، وقيــل تعلــم عينــي وال أعلــم 
عينــك، قــال: فمــا تقــولين فــي قولــه تعــالى: (يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تحرمــوا طيبــات مــا أحــل اهللا لكــم)، قالــت: 

 تعالى عـن الضـحاك أنـه قـال: هـم قـوم مـن المسـلمين قـالوا: أنقطـع مـذاكيرنا ونلـبس حدثني الشيخ رحمه اهللا
المسوح فنزلت هذه اآليـة وقـال قتـادة: أنهـا نزلـت فـي جماعـة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن مصعب وغيرهما وقالوا: نخصي أنفسنا ونلبس الشعر ونترهـب فنزلـت 

ذه اآلية قـال: فمـا تقـولين فـي قولـه تعـالى: (واتخـذ اهللا إبـراهيم خلـيًال)، قالـت: الخليـل المحتـاج الفقيـر وفـي ه
قــول آخــر هــو المحــب المنقطــع إلــى اهللا تعــالى الــذي لــيس النقطاعــه اخــتالل، فلمــا رآهــا المقــرئ تمــر فــي 

 يــا أميــر المــؤمنين أن هــذه كالمهــا مــر الســحاب ولــم تتوقــف فــي الجــواب قــام علــى قدميــه وقــال: أشــهد اهللا
  الجارية أعلم مني في القراءات وغيرها.

فعنــد ذلــك قالــت الجاريـــة: أنــا أســألك مســألة واحـــدة فــإن أتيــت بجوابهــا فـــذاك وٕاال نزعــت ثيابــك، قــال أميـــر 
المؤمنين: سليه فقالت: ما تقول في آية فيها ثالثة وعشرون كافًا وآيـة فيهـا سـتة عشـر ميمـًا وآيـة فيهـا مائـة 

فعجز المقرئ عن الجواب فقالت: انزع ثيابك فنـزع ثيابـه ثـم قالـت: يـا  ؟وأربعون عينًا وحزب ليس فيه جاللة
أمير المؤمنين إن اآلية التي فيها ستة عشر ميمًا في سورة هود وهي قوله تعالى: (قيل يا نوح اهبط بسـالم 

في سـورة البقـرة وهـي آيـة الـدين، وٕان اآليـة  منا وبركات اهللا عليك)، وٕان اآلية التي فيها ثالثة وعشرون كافاً 
التــي فيهــا مائــة وأربعــون عينــًا فــي ســورة األعــراف وهــي قولــه تعــالى: (واختــار موســى قومــه ســبعين رجــًال 
لميقاتنتــا لكــل رجــل عينــان)، وٕان الحــزب الــذي فيــه جاللــه هــو ســورة اقتربــت الســاعة وانشــق القمــر والــرحمن 

يابه التي عليه وانصرف خجًال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم والواقعة، فعند ذلك نزع المقرئ ث
  المباح.

  
  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد األربعمائة 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجاريـــة لمـــا غلبـــت المقـــرئ ونـــزع ثيابـــه وانصـــرف خجـــًال تقـــدم إليهـــا  
قظي لعلم األبـدان وأخبرينـي عـن اإلنسـان وكيـف خلقـه وكـم الطبيب الماهر وقال: فرغنا من علم األديان فتي

قالـت: سـمي آدم  ؟في جسده من عرق وكم مـن عظـم وكـم مـن فقـارة وأيـن أول العـروق ولمـي سـمي آدم آدم
آلدمته أي سمرة لونه وقيل: ألنه خلق من أديم األرض أي ظاهر وجهها صدره من تربة الكعبـة ورأسـه مـن 

المغرب وخلق اهللا له سبعة أبواب في رأسه وهي: العينان واألذنـان والمنخـران  تربة المشرق ورجاله من تربة
والفم وجعل له منفذين قبله ودبره فجعل العينين حاسة النظـر واألذنـين حاسـة السـمع والمنخـرين حاسـة الشـم 
والفــم حاســة الــذوق وجعــل اللســان ينطــق بمــا ف ضــمير اإلنســان وخلــق آدم مكبــًا مــن أربعــة عناصــر وهــي: 



المــاء والتــراب والنــار والهــواء فكانــت الصــفراء طبــع النــار وهــي حــارة يابســة والســوداء طبــع التــراب وهــو بــارد 
يــابس، والــبلغم طبــع المــاء وهــو بــارد رطــب والــدم طبــع الهــواء وهــو حــار رطــب، وخلــق فــي اإلنســان ثلثمائــة 

وجعـل لكـل منهـا حكمـًا وخلـق  وستين عرقًا ومائتين وأربعون عظمًا وثالثـة أرواح حيـواني ونفسـاني وطبيعـي
لـــه قلبـــًا وطحـــاًال ورئتـــان وســـتة أمعـــاء وكبـــدًا وكليتـــين واليتـــين ومخـــًا وعظمـــًا وجلـــدًا وخمـــس حـــواس ســـامعة 
وباصرة وشامة وفائقة والمسة وجعل القلب في الجانب األيسر من الصدر وجعـل المعـدة أمـام الرئـة مروحـة 

قلب وخلق مـا دون ذلـك مـن الحجـاب والمعـاء وركـب ترائـب للقلب وجعل الكبد في الجانب األيمن محاذية لل
قالــت: ثالثــة بطــون  ؟الصــدر وشــبكها باألضــالع، قــال: أحســنت فــأخبريني كــم فــي رأس ابــن آدم مــن بطــن

وهــي تشــتمل علــى خمــس قــوى تســمى الحــواس الباطنيــة وهــي الحــس المشــترك والخيــال والمتصــرفة والواهمــة 
  يكل العظام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.والحافظة، قال: أحسنت فأخبريني عن ه

 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا قــال لهــا الطبيــب: أخبرينــي عــن هيكــل العظــام قالــت: هــو 

وأطــراف، أمــا الــرأس فتنقســم إلــى مؤلــف مــن مــائتين وأربعــون عظمــة وينقســم إلــى ثالثــة أقســام: رأس وجــذع 
جمجمة ووجه، فالجمجمة مركبة من ثمانية عظام ويضاف إليها عظيمات السـمع األربـع والوجـه ينقسـم إلـى 
فــك علــوي وفــك ســفلي، فــالعلوي يشــتمل علــى أحــد عشــر عظمــًا والســفلي عظــم واحــد ويضــاف إليــه األســنان 

لجــذع فينقســم إلــى سلســلة فقاريــة وصــدر وحــوض وهــي اثنتــان وثالثــون ســنًا وكــذلك العظــم الالمــي. وأمــا ا
فالسلسلة مركبة مـن أربعـة وعشـرون عظمـًا تسـمى الفقـار والصـدر مركـب مـن القفـص واألضـالع التـي هـي 
أربــــع وعشــــرون ضــــلعًا فــــي كــــل جانــــب اثنتــــا عشــــرة والحــــوض مركــــب مــــن العظمــــين الحــــرقفيين والعجــــز 

  والعصعص.
فين سـفليين، فالعلويــان ينقسـم كــل منهمـا أوًال منكــب مركــب وأمـا األطــراف فتنقسـم إلــى طـرفين علــويين وطــر  

مــن الكتــف والترقــوة وثانيــًا إلــى عضــد وهــو عظــم واحــد وثالثــًا إلــى ســاعد مركــب مــن عظمــين همــا: الكعبــرة 
والزنــد ورابعــًا إلــى كتــف ينقســم إلــى رســخ ومشــط وأصــابع فالرســخ مركــب مــن ثمانيــة عظــام مصــفوفة صــفين 

عظــام والمشــط يشــتمل علــى خمســة عظــام واألصــابع عــدتها خمــس كــل منهــا  كــل منهمــا يشــتمل علــى أربعــة
مركب من ثالثة عظام تسمى السالميات إال اإلبهام فإنهـا مركبـة مـن اثنـين فقـط، والطرفـان السـفليان تنقسـم 
كل منهما أوًال إلى فخذ هو عظم واحد وثانيًا إلى ساق مركـب مـن ثالثـة عظـام: القصـبة والشـظية والرضـفة 

إلــى قــدم ينقســم كــالكف إلــى رســغ ومشــط وأصــابع. فالرســغ مركــب مــن ســبعة عظــام مصــفوفة صــفين  وثالثــاُ 
األول فيه عظمان والثـاني فيـه خمسـة والمشـط مركـب مـن خمسـة عظـام واألصـابع وعـدتها خمـس كـل منهـا 
مركبــة مــن ثــالث ســالميات إال اإلبهــام فمــن ســالميين فقــط. قــال: أحســنت فــأخبريني عــن أصــل العــروق. 

: أصــل العــروق الــوتين ومنــه تتشــعب العــروق وهــي كثيــرة ال يعلــم عــددها إال الــذي خلقهــا وقيــل إنهــا قالــت
ثلثمائــة وســتون عرقــًا كمــا ســبق وقــد جعــل اهللا اللســان ترجمانــًا والعينــين ســراجًا والمنخــرين منشــقين واليــدين 



الخديعـــة والمعـــدة خزانـــة جنـــاحين ثـــم إن الكبـــد فيـــه الرحمـــة والطحـــال فيـــه الضـــحك والكليتـــين فيهمـــا المكـــر و 
والقلــب عمــاد الجســد فــإذا أصــلح القلــب صــلح الجســد كلــه وٕاذا فســد فســد الجســد كلــه، قــال: أخبرينــي عــن 
الدالالت والعالمات الظاهرة التي يستدل بها على المرض في األعضـاء الظـاهرة والباطنـة، قالـت: نعـم، إذا 

بجــس اليــدين علــى الصــالبة والحــرارة واليبوســة  كــان الطبيــب ذا فهــم نظــر فــي أحــوال البــدن واســتدل واســتدل
والبرودة والرطوبة وقد توجد في المحسـوس دالالت علـى األمـراض الباطنـة كصـفرة العينـين فإنهـا تـدل علـى 

  البرقان وتحقق الظهر فإنه يدل الرئة، قال: أحسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  بعد األربعمائة  وفي الليلة الرابعة واألربعين
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا وصــفت للطبيــب العالمــات الظــاهرة قــال لهــا: أحســنت فمــا 

قالــت: إن الوقــوف علــى األمــراض بالعالمــات الباطنــة يؤخــذ مــن ســتة قــوانين األول مــن  ؟العالمــات الباطنــة
الرابع من الموضع والخـامس مـن الـورم والسـادس األفعال والثاني مما يستغفر من البدن والثالث من الوجع و 
قالــت: بإدخــال الطعــام علــى العــام قبــل هضــم  ؟مــن األعــراض. قــال: أخبرينــي بــم يصــل األذى مــن الــرأس

األول والشبع على الشبع فهو الذي أفنى األمم فمن أراد البقاء فليباكر بالغداء وال يتمس العشـاء وليقلـل مـن 
وأن ال يكثر الفصد وال الحجامـة وأن يجعـل بطنـه ثـالث أثـالث ثلـث للطعـام  مجامعة النساء وليخفف الرداء

وثلث للماء وثلث للتنفس ألن مصران بني آدم ثمانية عشر شبرًا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشـراب 
وســـتة للتـــنفس وٕاذا مشـــى برفـــق كـــان أوفـــق لـــه وأجمـــل لبدنـــه وأكمـــل لقـــول تعـــالى: (وال تمـــش علـــى األرض 

  مرحًا).
قالــت: تعــرف بصــفرة اللــون ومــرارة الفــم  ؟قــال: أحســنت فــأخبريني مــا عالمــة الصــفراء ومــاذا يخــاف منهــا 

والجفاف وضـعف الشـهوة وسـرعة النـبض ويخـاف صـاحبها مـن الحمـى المحرقـة والبرصـام والحمـرة واليرقـان 
مـات السـوداء والورم وقروح األمعاء وكثرة العطش فهذه عالمات الصفراء. قـال: أحسـنت فـأخبريني عـن عال

قالت: إنها تتولد من الشهوة الكاذبة وكثرة الوسوسة والهم  ؟وماذا يخاف على صاحبها إذا غلبت على البدن
والغــــم فينبغــــي حينئــــٍذ أن تســــتفرغ وٕاال تولــــد منهــــا الماليخوليــــا والجــــذام والســــرطان وأوجــــاع الطحــــال وقــــروح 

قالـت: ينقسـم إلـى جـزءين: أحـدهما علـم تـدبير  ؟األمعاء. قال: أحسنت فـأخبريني إلـى كـم جـزء ينقسـم الطـب
األبدان المريضة واألخر كيفية ردها إلـى حـال صـحتها. قـال: فـأخبريني أي وقـت يمـون شـرب األدويـة أنفـع 

قالـت: إذا جـرى المـاء فـي العـود وانعقـد الحـب فـي العنقـود وطلـع السـعد سـعود فقـد دخـل  ؟فيه منه فـي غيـره
قــال: أخبرينــي عــن وقــت إذا شــرب فيــه اإلنســان مــن إنــاء جديــد يكــون وقــت نفــع شــرب الــدواء وطــرد الــداء ف

شرابه أهنأ وأمرأ منه في غيره وتصعد له رائحة طيبة ذكيـة، قالـت: إذا صـبر بعـد أكـل الطعـام سـاعة. قـال: 
فأخبريني عن طعام ال تتسبب عنه أسقام، قالت: هو الذي ال يطعـم إال بعـد الجـوع وٕاذا طعـم ال تمتلـئ منـه 

قــول جــالينوس الحكــيم: مــن أراد إدخــال الطعــام فليبطــئ ثــم ال يخطــئ ولنخــتم بقولــه عليــه الصــالة الضــلوع ل



والسالم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البـردة يعنـي التخمـة. وأدرك شـهرزاد الصـباح 
  فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد األربعمائة 
بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجاريـــة لمـــا قالـــت للطبيـــب: المعـــدة بيـــت الـــداء والحميـــة رأس الـــدواء  قالـــت:

قالت: ال يدخله شبعان وقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:  ؟الحديث قال لها: فما تقولين في الحمام
مــا عــذب مــاؤه واتســع  قالــت: ؟نعــم البيــت الحمــام ينظــف الجســد ويــذكر النــار، قــال: فــأي الحمامــات أحســن

فضاؤه وطاب هواؤه بحيث تكون أهويته أربعة خريفي وصـيفي وشـتوي وربيعـي: قـال: فـأخبريني أي الطعـام 
قالت: ما صنعت النسـاء وقـل فيـه العنـاء وأكلتـه بالهنـاء، وأفضـل الطعـام الثريـد لقولـه عليـه الصـالة  ؟أفضل

قالـت: اللحـم  ؟النسـاء قـال: فـأي األدم أفضـلوالسالم: فضل الثريد علـى الطعـام كفضـل عائشـة علـى سـائر 
 ؟لقولــه عليــه الصــالة والســالم: أفضــل األدم اللحــم ألنــه لــذة للــدنيا واآلخــرة، قــال فــأخبريني فــأي اللحــم أفضــل

قالت: الضان ويجتنب القديد ألنه ال فائدة فيه، قال: أخبرينـي عـن الفاكهـة، قالـت: كلهـا فـي إقبالهـا واتركهـا 
قالـــت: ال تشـــربه شـــربًا وال تعبـــه عبـــًا فإنـــه يؤذيـــك  ؟قـــال: فمـــا تقـــولين فـــي شـــرب المـــاءإذا انقضـــى زمانهـــا، 

صـداعه ويشـوش عليـك مـن األذى أنواعـه وال تشـربه عقـب خروجـك مـن الحمـام وال عقـب الجمـاع وال عقـب 
الطعــام إال بعــد مضــي خمــس عشــر درجــة للشــاب وللشــيخ بعــد أربعــين درجــة، وال عقــب يقظتــك مــن المنــام 

نت فاخبريني عن شرب الخمـر قالـت: أفـال يكفيـك زاجـرًا مـا جـاء فـي كتـاب اهللا تعـالى حيـث قـال: قال: أحس
(إنمــا الخمــر والميســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون). وقــال تعــالى: 

فلحـون). وقـال (يسألونك عن الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجـس مـن عمـل الشـيطان فـاجتنبوه لعلكـم ت
تعــالى: (يســألونك عــن الخمــر والميســر قــل فيهمــا إثــم كبيــر ومنــافع للنــاس وٕاثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا). وأمــا 
المنافع التي فيها فإنها تفتت حصى الكلى وتقـوي األمعـاء وتنفـي الهـم وتحـرك الكـرم وتحفـظ الصـحة وتعـين 

سـم مـن األخـالط الفاسـدة وتولـد الطـرب على الهضم وتصح البدن وتخرج األمراض من المفاصل وتنقي الج
والفــرح وتقــوي الغريــزة وتشــد المثانــة وتقــوي الكبــد وتفــتح الســدد وتحمــر الوجــه وتنقــي الفضــالت عــن الــرأس 
والدماغ وتبطئ بالمشيب ولوال اهللا عز وجل حرمها لم يكن على وجه األرض ما يقوم مقامهـا. وأمـا الميسـر 

قالـت: مـا كـان بعـد ثمـانين يومـًا أو أكثـر وقـد اعتصـر مـن  ؟حسـنفهو القمـار قـال: فـأي شـيء فـي الخمـر أ
قالـت: ذلـك  ؟عنب أبيض ولـم يشـبه مـاء وال شـيء علـى وجـه األرض مثلهـا، قـال: فمـا تقـولين فـي الحجامـة

لمن كان ممتلئًا من الدم ولـيس فيـه نقصـان فـي دمـه فمـن أراد الحجامـة فليحـتجم فـي نقـص الهـالل فـي يـوم 
مطر ويكون في السابع عشر من الشهر وٕان وافـق يـوم الثالثـاء كـان أبلـغ فـي النفـع وال  بال غيم وال ريح وال

  شيء أنفع من الحجامة للدماغ وتصفية الذهن. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



 وفي الليلة السادسة واألربعين بعد األربعمائة  

صفت منافع الحجامة قال لها الحكيم: أخبريني عـن أحسـن قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما و 
الحجامة، قالت: أحسنها على الريق فإنها تزيد في العقـل وفـي الحفـظ لمـا روي عنـه عليـه الصـالة والسـالم: 
أنــه كــان مــا اشــتكى إليــه أحــد وجعــًا فــي رأســه أو رجليــه إال قــال لــه احــتجم وٕاذا احــتجم ال يأكــل علــى الريــق 

قالـت: يـوم السـبت  ؟الجرب وال يأكل على أثره حامضًا، قال: فأي وقـت تكـره فيـه الحجامـة مالحًا فإنه يورث
واألربعاء ومن احتجم فيها فال يلومن إال نفسه وال يحتجم في شدة الحر وال في شدة البـرد وخيـار أيامـه أيـام 

ن إجـالًال ألميـر الربيع، قال: أخبريني عن المجامعة، فلما سمعت ذلك أطرقت وطأطأت رأسها واسـتحيت مـ
المؤمنين ثم قالت: واهللا يا أمير المؤمنين ما عجزت بل خجلت وٕان جوابه علـى طـرف لسـاني. قـال لهـا: يـا 
جارية تكلمي، قالت له: إن النكاح فيه فضائل مريدة وأمور حميدة منها أنـه يخفـف البـدن الممتلـئ بالسـوداء 

الوحشـة واإلكثـار منـه فـي أيـام الصـيف والخريـف ويسكن حرارة العشق ويجلب المحبة ويبسط القلـب ويقطـع 
أشد ضررًا في أيام الشتاء والربيع قال: فأخبريني عن منافعه قالت: إنه يزيل الهم والوسواس ويسكن العشـق 
والغضب وينفع القروح هذا إذا كان الغالب على الطبـع والبـرودة واليبوسـة وٕاال فاإلكثـار منـه يضـعف النظـر 

ين والرأس والظهر وٕاياك من مجامعة العجوز فإنها من القواتـل. قـال اإلمـام علـي كـرم ويتولد منه وجع الساق
اهللا وجهــه: أربــع يقــتلن ويهــرمن البــدن: دخــول الحمــام علــى الشــبع، وأكــل المــالح والمجامعــة علــى االمــتالء 

لــت: قا ؟ومجامعـة المريضـة، فإنهـا تضـعف قوتـك وتسـقم بـدنك والعجــوز سـم قاتـل، قـال: فمـا أطيـب الجمـاع
  إذا كانت المرأة صغيرة السن مليحة القد حسنة الخد كريمة الجد بارزة النهد فهي تزيد قوة في صحة بدنك.

قالت: إذا كان ليًال فبعد هضم الطعام وٕاذا كان نهارًا فبعـد  ؟قال: فأخبريني عن أي وقت يطيب فيه الجماع
رج، قال: فـأخبريني عـن أفضـل البقـول قالـت: قالت: الرمان واألت ؟الغداء، قال: فأخبريني عن أفضل الفواكه

قالـت: إن  ؟قالت: البنفسج والورد، قال: فأخبريني عن قرار مني الرجـل ؟الهندباء وقال: فما أفضل الرياحين
في الرجـل عرقـًا يسـقي سـائر العـروق فيجتمـع المـاء مـن ثلثمائـة وسـتين عرقـًا ثـم يـدخل فـي البيضـة اليسـرى 

مــراج بنــي آدم مــاًء غليظــًا أبــيض رائحتــه مثــل رائحــة الطلــع، قــال: أحســنت دمــًا أحمــر فينــبطح مــن حــرارة 
فــأخبريني عــن طيــر يمنــي ويحــيض قالــت: هــو الخفــاش أي الوطــواط، قــال: فــأخبريني عــن شــيء إذا حــبس 

قالــت: الثعبــان فعجــز  ؟عــاش وٕاذا شــم الهــواء مــات، قالــت: هــو الســمك قــال: فــأخبريني عــن شــجاع يبــيض
وسكت، فقالت الجاريـة: يـا أميـر المـؤمنين إنـه سـألني حتـى عيـي وأنـا أسـأله مسـألة  الطبيب من كثرة أسئلته

  واحدة فإن لم يجب أخذت ثيابه حالًال لي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد األربعمائة 
نين إنه سـألني حتـى عيـي وأنـا أسـأله مسـألة واحـدة قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن لما قالت ألمير المؤم

فإن لم يجب أخذت ثيابه حالًال لي، قال لها الخليفة: سليه، قالت: ما تقول في شيء يشـبه األرض اسـتدارة 



ويــوارى عــن العيــون فقــاره قليــل القيمــة والقــدر ضــيق الصــدر والنحــر مقيــد وهــو غيــر آبــق موثــق وهــو غيــر 
رو وال في النضال يأكل الدهر مرة ويشرب الماء من كثرة وتاره يضرب من سارق مطعون ال في القتال مج

غير جناية ويستخدم ال من كفاية مجموع بعد تفرقه متواضع ال من تملقه حامل ال لولد فـي بطنـه مائـل، ال 
يسند ركنه فيتطهر ويصلي فيتغير يجامع بال ذكر ويصارع بـال حـذر يـريح ويسـتريح ويعـد فـال يصـيح أكـرم 

  لنديم وأبعد من الحميم، يفارق زوجته ليًال ويعانقها نهارًا مسكنه األطراف في مساكن األشراف.من ا
فســكت الطبيــب ولــم يجــب بشــيء وتحيــر فــي أمــره وتغيــر لونــه واطــرق برأســه ســاعة ولــم يــتكلم فقالــت: أيهــا 

يــة أعلــم منــي بالطــب الطبيـب تكلــم وٕاال فــانزع ثيابــك فقــام وقــال: يــا أميــر المـؤمنين أشــهد علــى أن هــذه الجار 
وغيره وال لـي طاقـة ونـزع مـا عليـه مـن ثيـاب وخـرج هاربـًا فعنـد ذلـك قـال هـال أميـر المـؤمنين: فسـري لنـا مـا 

  قلتيه فقالت: يا أمير المؤمنين هذا الزرار والعروة.
ا وأما ما كان من أمرها مـع المـنجم فإنهـا قالـت: مـن كـان مـنكم منجمـًا فلـيقم فـنهض إليهـا وجلـس بـين يـديه 

قــال: نعــم قالــت: اســأل عمــا شــئت وبــاهللا التوفيــق  ؟فلمــا رأتــه ضــحكت وقالــت: أنــت المــنجم الحاســب الكاتــب
قالت: اعلم أن الشمس تطلع من عيون وتأفل في عيون فعيـون  ؟قال: أخبريني عن الشمس وطلوها وأفولها

زءًا. قـال اهللا تعـالى: (فــال الطلـوع أجـزاء المتسـارق وعيـون األفــول أجـزاء المغـارب وكلتاهمـا مائـة وثمــانون جـ
أقسم برب المشارق والمغارب) وقال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياًء والقمر نورًا وقـدره منـازل لتعلمـوا 
عــدد الســنين والحســاب)، فــالقمر ســلطان الليــل والشــمس ســلطان النهــار وهمــا مســتبقان متــداركان. قــال اهللا 

، وال الليـــل ســـابق النهـــار وكـــل فـــي فلـــك يســـبحون). قـــال: تعـــالى: (ال الشـــمس ينبغـــي لهـــا أن تـــدرك القمـــر
قالت: (يـولج الليـل فـي النهـار  ؟فأخبريني إذا جاء الليل كيف يكون النهار وٕاذا جاء النهار كيف يكون الليل

ويولج النهار في الليل)، قال: أخبرينـي عـن منـازل القمـر، قالـت: منـازل القمـر ثمـان وعشـرون منزلـة وهـي: 
ن والثريـا والـدبران والهقعـة والهنعـة والـذراع والنثـرة والطـرف والجبهـة والزبـرة والصـرفة والعـواء السرطان والبطي

والسمك والغفر والزبانا واإلكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، وسـعد 
أبجــد هــوز إلــى آخرهــا وفيهــا ســر األخيبــة والفــرع المقــدم والفــرع المــؤخر والرشــاء وهــي مرتبــة علــى حــروف 

غامض ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعالى والراسخون في العلـم، وأمـا قسـمتها علـى البـروج االثنـي عشـر فهـي 
أن تعطي كل برج منزليتن وثلث منزلة فتجعل الشرطين والبطين وثلث الثريا للحمل وثلثي الثريا مع الديران 

هنعـة والـذراع للجـوزاء والنتـرة والطـرف وثلـث الجبهـة للسـرطان وثلثيهمـا وثلثي اللعة للثور وثلث الهقعة مـع ال
مــع الزبــرة وثلثــي الصــفة لألســد وثلثهــا مــع العــواء والســماك للســنبلة والغفــر والزبــاني وثلــث اإلكليــل للميــزان 

بلــع وثلثــي اإلكليــل مــع القلــب وثلثــي الشــولة للعقــرب وثلثهــا مــع النعــايم والبلــدة للقــوس وســعد الــذبائح وســعد 
وثلث المقدم للجدي وثلثي المقدم مع المؤخر وثلثي الرشا للحوت وثلـث الرشـا وسـعد السـعود وسـعد األخبيـة 

  للدلو. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد األربعمائة 
متها على البروج قال لها المنجم: أحسـنت قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما عدت المنازل وقس

فــاخبريني عــن الكواكــب الســيارة وعــن طبائعهــا وعــن مكثهــا فــي البــروج والســعد منهــا والــنحس وأيــن بيوتهــا 
قالت: المجلس ضيق ولكن سأخبرك. أما الكواكب فسبعة وهي: الشمس والقمر وعطـارد  ؟وشرفها وسقوطها

حارة يابسـة نحيسـة بالمقارنـة سـعيدة بـالنظرة تمكـث غـي كـل بـرج والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، فالشمس 
ثالثين يومًا والقمر بارد رطب سعيد يمكث في كـل بـرج يـومين وثلـث يـوم وعطـارد ممتـزج سـعد مـع السـعود 
نحس مع النحوس يمكث في كل برج سبعة عشر يومًا ونصف اليوم، والزهرة معتدلة سعيدة تمكـث فـي كـل 

شرين يومًا والمريخ نحـس يمكـث فـي كـل بـرج عشـرة أشـهر والمشـتري سـعد يمكـث برج من البروج خمسة وع
  في كل برج سنة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح 

  
  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد األربعمائة 

كـث قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن المشـتري سـعد يمكـث فـي كـل بـرج سـنة وزحـل بـارد يـابس نحـس يم
في كل برج ثالثين شـهرًا والشـمس بيتهـا األسـد وشـرفها الحمـل وهبوطهـا الـدلو والقمـر بيتـه السـرطان وشـرفه 
الثـــور وهبوطـــه الحمـــل ووبالـــه الســـرطان واألســـد، والمشـــتري بيتـــه الحـــوت والقـــوس وهبوطـــه العقـــرب ووبالـــه 

بالـه الجـوزاء واألسـد، والزهـرة الجدي، وزحل بيته الجدي والدلو وشـرفه الميـزان والسـرطان وهبوطـه الجـدي وو 
بيتها الثور وشرفها الحوت وهبوطها الميزان ووبالها الحمل والعقرب، وعطارد بيته الجوزاء والسنبلة وهبوطـه 

  الحوت ووباله الثور، والمريخ بيته الحمل والعقرب وشرفه الجدي وهبوطه السرطان ووباله الميزان.
ن كالمهــا وفهمهــا ابتغــى لــه حيلــة يخجلهــا بهــا بــين يــدي أميــر فلمــا نظــر المــنجم إلــى حــذقها وعلمهــا وحســ 

فأطرقـت ســاعة ثـم تفكـرت طــويًال حتـى ظــن  ؟المـؤمنين فقـال لهــا: يـا جاريـة هــل ينـزل فــي هـذا الشـهر مطــراً 
فقالــت: ال أتكلــم إال إن أذن لــي  ؟أميــر المــؤمنين أنهــا عجــزت عــن جوابهــا فقــال لهــا المــنجم: لــم ال تتكلمــين

قالـت: أريـد أن تعطينـي سـيفًا أضـرب بـه عنقـه  ؟مؤمنين فقال لها أمير المؤمنين: وكيف ذلكبالكالم أمير ال
ألنه زنديق، فضحك أمير المـؤمنين وضـحك مـن حولـه، ثـم قالـت: يـا مـنجم خمسـة ال يعلمهـا إال اهللا تعـالى 

تكسب غدًا، وما وقرأت: (إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام، وما تدري نفس ماذا 
تدري نفس بأي أرض تموت إن اهللا عليم خبير)، قال لها: أحسنت إني واهللا مـا أردت إال اختبـارك، فقالـت: 
اعلم أن أصـحاب التقـويم لهـم إشـارات وعالمـات ترجـع إلـى الكواكـب بـالنظر إلـى دخـول السـنة وللنـاس فيهـا 

ملكـه، فـإذا كـان أول يـوم مـن السـنة يـوم األحـد قالت: إن لكل يوم مـن األيـام كوكبـًا ي ؟تجارب قال: وما هي
فهو الشمس ويـدل ذلـك واهللا أعلـم علـى الجـور مـن الملـوك والسـالطين والـوالة وكثـرة الـوخم وقلـة المطـر وأن 
تكــون النــاس فــي هــرج عظــيم، وتكــون الحبــوب طيبــة إال العــدس، فإنــه يعطــب ويفســد العنــب ويغلــو الكتــان 



برمهات ويكثـر القتـال بـين الملـوك ويكثـر الخيـر فـي تلـم السـنة واهللا  ويرخص القمح من أول طوبة إلى آخر
  أعلم.

قــال: فــأخبريني عــن يــوم االثنــين قالــت: هــو القمــر ويــدل ذلــك علــى صــالح والة األمــور والعمــال وأن تكــون 
السنة كثيرة األمطار. وتكون الحبـوب طيبـة ويفسـد بـزر الكتـان ويـرخص القمـح، ويكثـر العنـب ويقـل العسـل 

  ص القطن واهللا أعلم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.ويرخ
 

  وفي الليلة الخمسين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا فرغــت مــن بيــان يــوم االثنــين قــال لهــا: أخبرينــي عــن يــوم 

نـاء وٕاراقـة الـدماء والغـالء فـي الحـب الثالثاء قالـت: هـو المـريخ ويـدل ذلـك علـى مـوت كبـار النـاس وكثـرة الف
وقلة األمطار وأن يكون السمك قليال ويزيد فـي أيـام ويـنقص فـي أيـام، ويـرخص العسـل والعـدس ويغلـو بـذر 
الكتان، في تلك السنة وفيها يفلح الشعير دون سائر الحبوب، ويكثر القتال بين الملوك ويكثـر المـوت بالـدم 

  ويكثر موت الحمير واهللا أعلم.
: فأخبريني عن يوم األربعاء، قالت هـو عطـارد ويـدل ذلـك علـى هـرج عظـيم يقـع فـي النـاس وعلـى كثـرة قال

العــدو وأن تكــون األمطــار معتدلــة وأن يفســد بعــض الــزرع وأن يكثــر مــوت الــدواب ومــوت األطفــال ويكثــر 
ســل ويكثــر القتــل فــي البحــر مــن برمــوده إلــى مســرى وتــرخص بقيــة الحبــوب، ويكثــر الرعــد والبــرق ويغلــو الع

  طلع النخل، ويكثر الكتان والقطن، ويغلو الفجل والبصل واهللا أعلم.
قـــال: أخبرينـــي عـــن يـــوم الخمـــيس قالـــت: هـــو للمشـــتري ويـــدل ذلـــك علـــى العـــدل فـــي الـــوزراء والصـــالح فـــي 
القضــاء والفقــراء وأهــل الــدين، وأن يكــون الخيــر كثيــرًا وتكثــر األمطــار والثمــار واألشــجار والحبــوب ويــرخص 

  ان والقطن والعسل والعنب ويكثر السمك واهللا أعلم.الكت
قال: أخبرينـي عـن يـوم الجمعـة، قالـت: هـو للزهـرة ويـدل ذلـك علـى الجـور فـي كبـار الجـن والتحـدث بـالزور 
والبهتان وأن يكثـر النـدى ويطيـب الخريـف فـي الـبالد ويكـون الـرخص فـي بـالد دون بـالد ويكثـر الفسـاد فـي 

تــان ويغلــو القمــح فــي هــاتور ويــرخص فــي وامشــير ويغلــو العســل ويفســد العنــب البــر والبحــر ويغلــو بــذر الك
  والبطيخ واهللا أعلم.

قال: فأخبريني عن يوم السبت، قالـت: هـو لزحـل ويـدل ذلـك علـى إيثـار العبيـد والـروم ومـن ال خيـر فيـه وال 
دم والويـل ألهـل مصـر في قربه وأن يكـون الغـالء والقحـط كثيـرًا ويكـون الغـنم كثيـرًا ويكثـر المـوت فـي بنـي آ

  والشام من جور السلطان وتقل البركة من الزرع وتفسد الحبوب واهللا أعلم.
ثــم إن المــنجم أطــرق برأســه وطأطــأ رأســه فقالــت: يــا مــنجم أســألك مســألة واحــدة فــإن لــم تجــب أخــذت ثيابــك  

السـماء الرابعـة قـال: فـي  ؟قـال: فـي السـماء السـابعة قالـت: فالشـمس ؟قال لها: قولي: أين يكون سـكن زحـل
قــال: فــي  ؟قــال: فــي الســماء الثانيــة قالــت: فــالقمر ؟قــال: فــي الســماء الثالثــة قالــت: فعطــارد ؟قالــت: فــالزهرة

السماء األولى، قالت: أحسنت وبقـي عليـك مسـألة واحـدة قـال: اسـألي، قالـت: فـأخبرني عـن النجـوم إلـى كـم 



أخذتها قـال لهـا أميـر المـؤمنين: فسـري لنـا هـذه  فسكت ولم يجب قالت: انزع ثيابك فنزعها ولما ؟جزء تنقسم
المسألة فقالت: يا أمير المؤمنين هم ثالثة أجزاء جزء معلق بسماء الدنيا كالقناديل وهـو ينيـر األرض وجـزء 
ترمــي بــه الشــياطين إذا اســترقوا الســمع. قــال اهللا تعــالى: ولقــد زينــا الســماء الــدنيا بمصــابيح وجعلناهــا رجامــًا 

جزء الثالث معلق بالهواء وهـو ينيـر البحـار ومـا فيهـا. قـال المـنجم: بقـي لنـا مسـألة واحـدة فـإن للشياطين. وال
  أجابت أقررت لها قالت: قل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد األربعمائة 
أشــياء متضــادة مترتبــة علــى أربعــة أشــياء  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنــه قــال: أخبرينــي عــن أربعــة

متضــادة، قالــت: هــي الحــرارة والبــرودة والرطوبــة واليبوســة خلــق اهللا مــن الحــرارة النــار وطبعهــا حــار يــابس، 
وخلق من اليبوسة التراب وطعمه بارد يابس وخلق من البرودة الماء وطبعه بارد رطب، وخلق من الرطوبـة 

ني عشر برجًا وهي الحمل والثور والجـوزاء والسـرطان واألسـد والسـنبلة الهواء وطبعه حار رطب، ثم خلق اث
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وجعلها على أربع طبـائع ثالثـة ناريـة وثالثـة ترابيـة وثالثـة 

الدلو هوائيـة، هوائية مائية، فالحمل واألسد والقوس نارية، والثور والسنبلة والجدي ترابية، والجوزاء والميزان و 
  والسرطان والعقرب والحوت مائية. فقام المنجم وقال: اشهدوا على أنها أعلم مني وانصرف مغلوبًا.

فنهض إليها رجل وتقدم وقال: أخبريني عـن الـدهر وحـده وأيامـه  ؟ثم قالت: يا أمير المؤمنين أين الفيلسوف
والنهــار وان هــي مقــادير جــري الشــمس قالــت: إن الــدهر هــو اســم واقــع علــى ســاعات الليــل  ؟ومــا جــاء فيــه

والقمــر فــي أفالكهمــا كمــا أخبــر اهللا تعــالى حيــث قــال: (وآيــة لهــم الليــل نســلخ منــه النهــار فــإذا هــم مظلمــون 
 ؟والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقـدير العزيـز العلـيم). قـال: أخبرينـي عـن ابـن آدم كيـف يصـل إليـه الكفـر

وســلم أنــه قــال: الكفــر فــي ابــن آدم يجــري كمــا يجــري الــدم فــي  قالــت: روي عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه
عروقه حيث يسب الدنيا والدهر والليلة والساعة، وقال عليه الصالة والسالم: ال يسـب أحـدكم الـدهر والليلـة 
والســاعة، وقــال عليــه الصــالة والســالم: ال يســب أحــدكم الــدهر فــإن الــدهر هــو اهللا وال يســب أحــدكم الــدنيا 

عان اهللا من يسبني وال يسب أحدكم هذه الساعة فإن السـاعة آتيـة ال ريـب فيهـا وال يسـب أحـدكم فتقول: ال أ
  األرض فإنها آية لقوله تعالى: (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى).

قــال: فــأخبريني عــن خمســة أكلــوا وشــربوا ومــا خرجــوا مــن ظهــر وال بطــن، قالــت: هــو آدم وشــمعون وناقــة 
ح وكبش إسماعيل والطير الذي رآه أبا بكر الصـديق فـي الغـار. قـال: فـأخبريني عـن خمسـة فـي الجنـة صال

ال مــن اإلنــس وال مــن الجــن وال مــن المالئكــة، قالــت: ذئــب يعقــوب وكلــب أصــحاب الكهــف وحمــار العزيــز 
ي األرض وناقة صالح ودالل بغلة النبي صلى اهللا عليه وسلم. قال: فأخبريني عـن رجـل صـلى صـالة ال فـ

وال فــي الســماء قالــت: هــو ســليمان حــين صــلى علــى بســاطه وهــو علــى الــريح، قــال: أخبرينــي عمــن صــلى 
صالة الصبح فنظـر إلـى أمـة فحرمـت عليـه فلمـا كـان الظهـر حلـت لـه فلمـا كـان العصـر حرمـت عليـه فلمـا 

رجـل نظـر إلـى كان المغرب حلت له فلما كان العشاء حرمت عليه فلمـا كـان الصـبح حلـت لـه، قالـت: هـذا 



أمة غيره عند الصبح وهي حرام عليه فلما كان الظهر اشـتراها فحلـت لـه فلمـا كـان العصـر أعتقهـا فحرمـت 
عليــه فلمــا كــان المغــرب تزوجهــا فحلــت لــه فلمــا كــان العشــاء طلقهــا فحرمــت عليــه فلمــا كــان الصــبح راجعهــا 

  فحلت له.
ن متـى حـين ابتلعـه، قـال: أخبرينـي عـن قالـت: هـو حـوت يـونس بـ ؟قال: أخبريني عن قبـر مشـى بصـاحبه 

بقعة واحدة طلعت عليها الشمس مرة واحدة وال تطلـع عليهـا بعـد إلـى يـوم القيامـة قالـت: البحـر حـين ضـربه 
موسى بعصاه فانفلق اثني عشر فرقًا على عدد األسباط وطلعت عليه الشمس ولم تعد له إلى يـوم القيامـة. 

 م المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكال

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الفيلسوف قال بعد ذلك للجارية أخبريني عن أول ذيـل سـحب علـى وجـه 
األرض، قالــت: ذيــل هــاجر حيــاء مــن ســارة فصــارت ســنة فــي العــرب، قــال: أخبرينــي عــن شــيء يتــنفس بــال 

لصــبح إذا تــنفس)، قــال: أخبرينــي عــن حمــام طــائر اقبــل علــى شــجرة عاليــة فــوق روح قالــت قولــه تعــالى: (وا
بعضه فوقها وبعضها تحتها فقالت: الفرقة التي فوق الشجرة إلى التي تحتها إن طلعت واحدة منكن صـرتن 
الثلث وٕان نزلت منا واحدة كنا مثلكن في العدد، قالت الجارية: كان الحمـام اثنتـي عشـرة حمامـة فـوق مـنهن 

وق الشجرة سبع وتحتها خمس فإذا طلعت واحدة صار الذي فوق قدر الذي تحت مرتين ولـو نزلـت واحـدة ف
  صار الذي تحت مساو بالذي فوق واهللا أعلم، فتجرد الفيلسوف من ثيابه وخرج هاربًا.

 ؟وعلـم وأما حكايتها مع النظام فإن الجارية التفتت إلى العلماء الحاضـرين وقالـت: أيكـم المـتكلم فـي كـل فـن
فقــام إليهــا النظـــام وقــال لهـــا: ال تحســبيني كغيـــري فقالــت لـــه: األصــح عنـــدي أنــك مغلـــوب ألنــك مـــدع واهللا 
ينصـــرني عليـــك حتـــى أجـــردك مـــن ثيابـــك فلـــو أرســـلت مـــن يأتيـــك بشـــيء تلبســـه لكـــان خيـــرًا لـــك فقـــال: واهللا 

كفـــر عـــن يمينـــك، قـــال: ألغلبنـــك وأجعلنـــك حـــديثًا يتحـــدث بـــه النـــاس جـــيًال بعـــد جيـــل، فقالـــت لـــه الجاريـــة: 
أخبريني عن خمسة أشياء خلقها اهللا قبل خلق الخلق، قالت له: الماء والتراب والنوم والظلمة والثمـار، قـال: 
أخبريني عن شيء خلقه اهللا بيد القدرة، قالت: العرش وشـجرة طـوبى وآدم وجنـة عـدن فهـؤالء خلقهـم اهللا بيـد 

نوا. قال: أخبريني عن أبيك في اإلسالم قالت: محمـد صـلى اهللا القدرة وسائر المخلوقات قال لهم: كونوا فكا
قالـت: أولـي  ؟قالت: إبـراهيم خليـل اهللا قـال: فـأخبريني مـا أولـك ومـا آخـرك ؟عليه وسلم قال: فمن أبو محمد

  نطفة مذرة وآخري إلى التراب. وقد قال الشاعر: 
 فصيحا في السؤال وفي الجواب  خلقت من التراب فصرت شخصا

 الـتـراب كأني ما برحت مـن  إلى التراب فصرت فـيه وعدت

قال: فأخبريني عن شيء أولـه عـود وآخـره روح، قالـت: عصـا موسـى حـين ألقاهـا فـي الـوادي فـإذا هـي حيـة 
تســعى بــإذن اهللا تعــالى، قــال: فــأخبريني عــن قولــه تعــالى: ولــي فيهــا مــآرب أخــرى قالــت: كــان يغرســها فــي 

الحر والبرد، وتحمله إذا عيى، وتحـرس لـه الغـنم إذا نـام مـن السـباع، قـال: األرض فتزهو وتثمر وتظله من 



أخبرينـي عــن أنثــى مــن ذكــر وذكـر مــن أنثــى، قالــت: حــواء مــن آدم وعيسـى مــن مــريم، قــال: فــأخبريني عــن 
أربع نيران نار تأكل ونار تشرب وال تشرب ونار تشرب وال تأكل ونار تأكل وال تشرب قالت: أما النار التي 

ل وال تشرب فهي نار الدنيا وأما النار التي تأكل وتشرب فهي نار جهنم وأما النار التي تشـرب وال تأكـل تأك
 ؟فهي نار الشمس وأما النار التي ال تأكل وال تشرب فهي نار القمر قال: أخبريني كم كلمـة كلـم اهللا موسـى

ى ألف كلمة وخمسمائة عشـرة كلمـة، قالت: روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: كلم اهللا موس
قال أخبريني عن أربعـة عشـر كلمـة رب العـالمين، قالـت: السـموات السـبع واألرضـون السـبع لمـا قالتـا: أتينـا 
طـــائعين. فلمـــا قالـــت لـــه الجـــواب قـــال لهـــا: أخبرينـــي عـــن آدم وأول خلقتـــه، قالـــت: خلـــق اهللا آدم مـــن طـــين 

مـة والظلمـة مـن ثـور والثـور مـن حـوت والحـوت مـن صـخرة والطين مـن زبـد والزبـد مـن بحـر والبحـر مـن ظل
والصخرة من ياقوتة والياقوتة من ماء والماء من القدرة لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن 

  فيكون، قال: فأخبريني عن قول الشاعر: 
 لها األشجار والحيوانات قوت  وآكلة بغـير فـم وبـطـن

 ولو أسقيتها مـاء تـمـوت  عشت وعاشتفإن أطعمتها انت

  قالت: هي النار، قال: فأخبريني عن قول الشاعر: 
 يبيتان طول الليل يعتـنـقـان  خليالن ممنوعان من كل لـذة

 وعند طلوع الشمس يفترقـان  هما يحفظان األهل من كل آفة

 هي ضمن بيتين من الشعر: قالت: هما مصراعا الباب قال: فأخبريني عن أبواب جهنم قالت: سبعة و  

 عد السعير وكل القول في سقر  جهنم ولظى ثم الحـطـيم كـذا

 فذاك عدتهم في قول مختصـر  وبعد ذلك جـحـيم ثـم هـاوية

  قال: فأخبريني عن قول الشاعر: 
 وراها في المجيء وفي الذهاب  وذات ذوائب تـنـجـر طـوال

 دمع ذي انسـكـابوال ذرفت ل  بعين لم تذق للنـوم طـعـمـا

 الـثـياب وتسكوا الناع أنـواع  وال لبست مدى األيام طـعـمـا

قالت: أمـا طولـه فثالثـة آالف  ؟قالت: هي اإلبرة قال: فأخبريني عن الصراط وما هو وما طوله وما عرضه
اح عام ألف هبوطه وألف صعوده والف استواء وهو أحد من السيف وأرق من الشعرة. وأدرك شـهرزاد الصـب

  فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما وصفت له الصراط قال: أخبريني كـم لنبينـا محمـد صـلى اهللا 

قـال:  قالت نعم. ؟قالت له: ثالث شفاعات قال لها: هل كان أبو بكر أول من أسلم ؟عليه وسلم من شفاعة
إن علي أسلم قبل ابابكر قالت: إن علـي أتـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو ابـن سـبع سـنين فأعطـاه اهللا 

فعلمـت أن هـذه مكيـدة  ؟الهداية على صغر سنه فما سجد لصنم قط قال: فأخبريني أعلي أفضل أم العبـاس
فأطرقــت ســاعة وهــي تــارة لهــا فــإن قالــت: علــي أفضــل مــن العبــاس فمــا لهــا مــن عــذر عنــد أميــر المــؤمنين 

تحمر وتارة تصفر ثم قالت: تسألني عن اسمين فاضلين لكل منهما فضل فـارجع بنـا إلـى مـا كنـا فيـه، فلمـا 
ســمعها الخليفــة هــارون الرشــيد اســتوى قائمــًا علــى قدميــه وقــال لهــا: أحســنت ورب الكعبــة يــا تــودد فعنــد ذلــك 

  قال لها إبراهيم النظام: أخبريني عن قول الشاعر: 
 تحاكي القني لكن بغير سنـان  مهفهفة األذيال عذب مذاقـهـا

 وتؤكل بعد العصر في رمضان  ويأخذ كل الناس منها منافـعـا

قـال: مـا أحلـى مـن العسـل ومـا أحـد  ؟قالت: قصب السكر قال: فأخبريني عن مسـائل كثيـرة قالـت: ومـا هـي
أيـام ومـا أطيـب يـوم ومـا فرحـة جمعـة ومـا  من السيف وما أسرع من السهم وما لذة سـاعة ومـا سـرور ثالثـة

الحق الذي ال ينكره صاحب الباطل وما سجن القبو ومـا فرحـة القلـب ومـا كيـد الـنفس ومـا مـوت الحيـاة ومـا 
الداء الذي ال يداوى وما العار الذي ال ينجلي وما الدابة التي ال تأوي إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض 

عة جبابرة قالت له: اسمع جواب ما قلت ثم انزع ثيابك حتى أفسر لـك ذلـك بني آدم وخلق فيها خلق من سب
قال لها أمير المؤمنين: فسري وهو ينزع ثيابه قالت: أمـا مـا هـو أحلـى مـن العسـل فهـو حـب األوالد البـارين 
بوالــديهم، وأمــا مــاهو أحــد مــن الســيف فهــو اللســان، وأمــا مــا اســرع مــن الســهم فهــو عــين الميعــان، وأمــا لــذة 

اعة فهــو الجمــاع وأمــا ســرور ثالثــة أيــام فهــو النــورة للنســاء، وأمــا مــا هــو أطيــب يــوم فهــو يــوم الــربح فــي ســ
التجارة، وأما فرحة جمعة فهو العروس، وأمـا الحـق الـذي ال ينكـره صـاحب الباطـل فهـو المـوت، وأمـا سـجن 

للحم حين ينزل عـن القلـب فإنـه القبر فهو الولد السوء، وأما فرحة القلب فهي المرأة المطيعة لزوجها وقيل: ا
يفرح بذلك، وأما كيد النفس فهو العبد العاصي، وأما موت الحياة فهو الفقر، وأما الـداء الـذي ال يـداوى فهـو 
ســوء الخلــق، وأمــا العــار الــذي ال ينجلــي فهــو البنــت الســوء، وأمــا الدابــة التــي ال تــأوي إلــى العمــران وتســكن 

بعة جبـــابرة فـــإن الجـــرادة رأســـها كـــرأس الفـــرس وعنقهـــا عنـــق الثـــور الخــراب وتـــبغض بنـــي آدم وخلـــق فيهـــا ســـ
  وجناحها جناح النسر ورجلها رجل الجمل وذنبها ذنب الحية وبطنها بطن العقرب وقرنها قرن الغزال.

فتعجب الخليفة هارون الرشيد مـن حـذقها وفهمهـا ثـم قـال للنظـام: انـزع ثيابـك فقـام وقـال: أشـهد علـى جميـع 
لـس أنهـا أعلـم منـي ومـن كـل عـالم ونـزع ثيابـه وقـال لهـا: خـذيها ال بـارك اهللا لـك فيهـا، من حضر هـذا المج

فأمر له أمير المؤمنين بثياب يلبسها ثم قال أميـر المـؤمنين: يـا تـودد بقـي عليـك شـيء ممـا وعـدت بـه وهـو 
الشـــطرنج وأمـــر بإحضـــار الشـــطرنج والكمنجـــة والنـــرد فحضـــروا وجلـــس الشـــطرنجي معهـــا وصـــفت بينهمـــا 



صــفوف ونقــل ونقلــت فمــا نقــل شــيئًا إال أفســدته عــن قريــب. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم ال
  المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الجاريـة لمـا لعبـت الشـطرنج مـع المعلـم بحضـرة أميـر المـؤمنين هـارون  
قًال أفسدته حتى غلبته ورأى الشـاه مـات، فقـال: أنـا أردت أن أطعمـك حتـى تظنـي الرشيد صارت كلما نقل ن

أنــك عارفــة لكــن صــفي حتــى أريــك، فلمــا صــفت الثــاني قــال فــي نفســه: افــتح عينيــك وٕاال غلبتــك وصــار مــا 
يخــرج قطعــة إال بحســاب ومــا زال يلعــب حتــى قالــت لــه: الشــاه مــات، فلمــا رأى ذلــك منهــا دهــش مــن حــذقها 

كت وقالت له: يا معلم أنا أراهنك في هذه المرة الثالثـة علـى أن أرفـع لـك الفـرزان ورخ الميمنـة وفهمها فضح
  وفرس الميسرة وٕان غلبتني فخذ ثيابي وٕان غلبتك أخذت ثيابك.

قال: رضيت بهذا الشرط ثم صفا الصفين ورفع الفرزان والـرخ والفـرس وقالـت لـه: انقـل يـا معلـم فنقـل وقـال: 
عد هذه الحطيطة وعقد عقدًا وٕاذا هي نقلت نقًال قليًال إلى أن صيرت له فرزانا ودنـت منـه ما لي ال أغلبها ب

وقربت البيادق والقطع وشغلته وأطعمته قطعة فقطعها، فقالت: الكيل كيل وافي والرز رز صافي فكل حتـى 
ذا الشـاه مـات ثـم تزيد على الشبع، ما يقتلك يا ابن آدم إال الطمع أما تعلـم أنـي أطعمتـك ألخـدعك انظـر فهـ

قالــت لــه: انــزع ثيابــك فقــال لهــا اتركــي لــي الســراويل وأجــرك علــى اهللا وحلــف بــاهللا ال ينــاظر أحــدًا مــا دامــت 
تــودد ببغــداد ثــم نــزع ثيابــه وســلمها لهــا وانصــرف. فجــيء بالعــب النــرد فقالــت لــه: إن غلبتــك فــي هــذا اليــوم 

طيني المطـــرز بالـــذهب وعشـــر ثيـــاب مـــن قـــال: أعطيـــك عشـــر ثيـــاب مـــن الـــديباج القســـطن ؟فمـــاذا تعطينـــي
المخمــل وٕان غلبتــك فمــا أريــد منــك إال أن تكتبــي لــي درجــًا بــأني غلبتــك قالــت لــه: دونــك ومــا عولــت عليــه 
فلعب فـإذا هـو قـد خسـر وقـام وهـو يـرطن باإلفرنجيـة ويقـول: ونعمـة أميـر المـؤمنين إنهـا ال يوجـد مثلهـا فـي 

قالــت: نعــم فــأمر بإحضــار عــود محكــوم  ؟ربــاب آالت الضــربســائر الــبالد، ثــم إن أميــر المــؤمنين دعــا بأ
مدعوك مجرود صاحبه بالهجران مكدود فوضته في حجرها وأرخت عليه نهدها وانحنت عليه انحناءة والـدة 

 ترضع ولدها وضربت عليه اثني عشر نغمًا حتى ماج المجلس من الطرب وأنشدت تقول: 

 ـالكـمفؤادي وحقكم ماس  أقصروا هجركم أقلوا جفاكم

 ذا غرام متيم في هـواكـم  وارحموا باكيًا حزينًا كئيبـا

فطرب أمير المؤمنين وقال: بارك اهللا فيـك ورحـم مـن علمـك، فقامـت وقبلـت األرض بـين يديـه، ثـم إن أميـر 
المؤمنين أمـر بإحضـار المـال ودفـع لموالهـا مائـة ألـف دينـار وقـال لهـا: يـا تـودد تمنـي علـي، قالـت: تمنيـت 

تردنــي إلــى ســيدي الــذي بــاعني فقــال لهــا: نعــم فردهــا إليــه وأعطاهــا خمســة آالف دينــار لنفســها  عليــك أن
  وجعل سيدها نديمًا له على طول الزمان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد األربعمائة 
لجاريــة خمســة آالف دينــار وردهــا إلــى موالهــا، وجعلــه قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخليفــة أعطــى ا

نــديمًا لــه علــى طــول الزمــان وأطلــق لــه فــي كــل شــهر ألــف دينــار وقعــد مــع جاريتــه تــودد فــي أرغــد عــيش 
فأعجــب الملــك مــن فصــاحة هــذه الجاريــة ومــن غــزارة علمهــا وفهمهــا وفضــلها فــي كامــل العلــوم، وانظــر إلــى 

يـث أعطـى سـيدها هـذا المـال وقـال لهـا: تمنـي علـي فتمنـت عليـه أن مروءة أمير المؤمنين هارون الرشـيد ح
يردهــا إلــى ســيدها فردهــا إليــه وأعطاهــا خمســة آالف دينــار لنفســها وجعــل ســيدها نــديمًا لــه، فــأين يوجــد هــذا 

  الكرم بعد الخلفاء العباسيين رحمة اهللا تعالى عليهم أجمعين.
بها وما ناسب ذلك وممـا يحكـى أيهـا الملـك السـيعد أن جملة حكايات تتضمن عدم االغترار بالدنيا والوثوق 

ملكًا من الملوك المتقدمين أراد أن يركب يومًا في جملة أهل مملكته وأرباب دولته ويظهر للخالئق عجائب 
زينته فأمر أصحابه وأمراءه وكبراء دولته أن يأخـذوا أهبـة الخـروج معـه، وأمـر خـازن الثيـاب بـأن يحضـر لـه 

ا يصلح للملك في زينته وأمر بإحضـار خيلـه الموصـوفة العتـاق المعروفـة ففعلـوا ذلـك ثـم من أفخر الثياب م
إنــه اختــار مــن الثيــاب مــا أعجبــه ومــن الخيــل مــا استحســنه، ثــم لــبس الثيــاب وركــب الجــواد وســار بالموكــب 
والطــوق المرصــع بــالجواهر وأصــناف الــدرر واليواقيــت، وجعــل يركــب الحصــان فــي عســكره ويفتخــر بتيهــه 

جبره، فأتاه إبلـيس فوضـع يـده علـى ممخـره ونفـخ فـي أنفـه نفخـة الكبـر والعجـب فزهـا وقـال فـي نفسـه: مـن وت
فــي العامــل مثلــي وطفــق يتيــه بالعجــب األكبــر ويظهــر األبهــة ويزهــو بــالخيالء وال ينظــر إلــى أحــد مــن تيهــه 

  وتكبره وعجبه وفخره.
يــه الســالم فقـبض علــى عنــان فرسـه فقــال لــه فوقـف بــين يديـه رجــل عليــه ثيـاب رثــة، فســلم عليـه فلــم يـرد عل 

الملــك: ارفــع يــدك فإنــك ال تــدري بعنــان مــن قــد أمســكت، فقــال لــه: إن لــي إليــك حاجــة، فقــال: اصــبر حتــى 
أنزل واذكر حاجتك، فقال: إنها سر وال أقولها إال في أذنك فمال بسمعه إليه فقال له: أنا ملك المـوت وأريـد 

أعــود إلــى بيتــي وأودع أهلــي وأوالدي وجيرانــي وزوجتــي فقــال: كــال ال قــبض روحــك فقــال: امهلنــي بقــدر مــا 
تعود ولن تراهم أبدًا فإنه قد مضى أجل عمرك، فأخذ روحه وهـو علـى ظهـر فرسـه فخـر ميتـًا ومضـى ملـك 

  الموت من هناك.
لح إن فأتى رجًال صالحًا قد رضي اهللا عنه فسلم عليه فرد عليه السالم فقال ملك المـوت: أيهـا الرجـل الصـا

لي إليك حاجة وهي سر، فقال له الرجل الصالح: اذكر حاجتك في أذني فقال: أنا ملك الموت فقال الرجـل 
مرحبــًا بــك الحمــد هللا فــإني كنــت كثيــرًا أراقــب مجيئــك ووصــولك إلــي، ولقــد طالــت غيبتــك علــى المشــتاق إلــى 

أهـم عنـدي مـن لقـاء ربـي  قدومك فقال له ملـك المـوت: إن كـان لـك شـغل فاقضـه، فقـال لـه: لـيس لـي شـغل
عز وجل فقال: كيف تحـب أن أقـبض روحـك، فـإني أمـرت أن أقبضـها كيـف أردت وأحببـت، فقـال: أمهلنـي 
حتــى أتوضــأ وأصــلي فــإذا ســجدت فــاقبض روحــي وأنــا ســاجد فقــال ملــك المــوت: إن ربــي عــز وجــل أن ال 

وصــلى فقــبض ملــك المــوت أقــبض روحــك إال باختيــارك كيــف أردت وأنــا أفعــل مــا قلــت فقــام الرجــل وتوضــأ 
  روحه وهو ساجد ونقله اهللا تعالى إلى محل الرحمة والرضوان والمغفرة.



وحكي أن ملكـًا مـن الملـوك كـان قـد جمـع مـاًال عظيمـًا ال يحصـى عـدده واحتـوى علـى أشـياء كثيـرة مـن كـل 
عم الطائلـة بنـى لـه نوع خلقـه اهللا تعـالى فـي الـدنيا ليرفـه عـن نفسـه حتـى إذا أراد أن يتفـرغ لمـا جمعـه مـن الـن

قصـــرًا عاليـــًا مرتفعـــًا شـــاهقًا يصـــلح للملـــوك ويكـــون الئقـــًا ثـــم ركـــب عليـــه بـــابين ووثـــب لـــه الغلمـــان واألجنـــاد 
والبوابين كما أراد، ثم أمر الطباخ في بعض األيام أن يصنع له شيئًا من أطيب الطعام وجمع أهله وحشمه 

علـى سـرير مملكتـه وسـيادته واتكـأ علـى وسـادته وخاطـب وأصحابه وخدمه ليأكلوا عنده وينالوا رفده، وجلس 
نفســه وقــال: يــا نفــس قــد جمعــت لــك نعــم الــدنيا بأســرها، فــاآلن تفرغــي وكلــي مــن هــذه الــنعم مهنــأة بــالعمر 

  الطويل والحظ الجزيل، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد األربعمائة 
ــأة بــالعمر قالــت: بل ــنعم مهن غنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك لمــا حــدث نفســه وقــال لهــا: كلــي مــن هــذه ال

الطويل والحظ الجزيل، ولم يفرغ مما حدث به نفسه، حتى أتاه رجل من ظاهر القصر عليه ثياب رثة وفـي 
ائلـة كـادت عنقه مخالة معلقة على هيئة سائل يسأل الطعام فجاء وطرق حلقة باب القصر طرقة عظيمـة ه

تزلزل القصر وتزعج الشرير، فخـاف الغلمـان فوثبـوا إلـى البـاب وصـاحوا بالطـارق وقـالوا لـه: ويحـك مـا هـذه 
الفعلة وسوء األدب اصبر حتى يأكل الملك ونعطيك مما يفضل، فقـال للغلمـان: قولـوا لصـاحبكم يخـرج إلـي 

مـــن أنـــت حتـــى تـــأمر صـــاحبنا  حتـــى يكلمنـــي فلـــي حاجـــة وشـــغل مهـــم وأمـــر ملـــم، قـــالوا: تـــنح أيهـــا الضـــيف
فقال لهم: عرفوه ذلك فجاؤوا إليه وعرفوه فقال: هال زجرتموه وجـردتم عليـه السـالم ونهرتمـوه،  ؟بالخروج إليك

ثم طرق الباب أعظم من الطرقة األولى فنهض الغلمان إليه بالعصي والسالم وقصدوه ليحاربوه فصاح بهـم 
ت فرعبــت قلــوبهم وذهبــت عقــولهم وطاشــت حلــومهم وارتعــدت صــيحة وقــال: الزمــوا أمــاكنكم فأنــا ملــك المــو 

فرائصهم وبطلت عـن الحركـة جـوارحهم، فقـال لهـم الملـك: قولـوا لـه أن يأخـذ بـدًال منـي وعوضـًا عنـي، فقـال 
ملك الموت: ال آخذ بدًال وال أتيت إال من أجلك، ثم أن ملك الموت قبض على روحه وهو على سـريره قـال 

  فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون).اهللا تعالى: (حتى إذا 
ومما يحكى أن ملكـًا جبـارًا مـن ملـوك بنـي إسـرائيل كـان فـي بعـض األيـام جالسـًا علـى سـرير مملكتـه فـرأى  

رجًال قد دخل عليه من باب الدار وله صورة منكرة وهيئة هائلة، فاشمئز من هجومـه عليـه وفـزع مـن هيئتـه 
فقـال:  ؟نت أيها الرجل، ومن أذن لك بالدخول علـي وأمـرك بـالمجيء إلـى داريفوثب في وجهه وقال: من أ

أمرني صاحب الدار وأنا ال يحجبني حاجب وال أحتـاج فـي دخـولي علـى الملـوك إلـى اذن وال أرهـب سياسـة 
ســـلطان وال كثـــرة أعـــوان أنـــا الـــذي ال يفزعنـــي جبـــار وال ألحـــد مـــن قبضـــت فـــرار، أنـــا هـــادم اللـــذات ومفـــرق 

، فلما سمع الملك هذا الكالم خر على وجهه ودبت الرعدة في بدنـه ووقـع مغشـيًا عليـه فلمـا أفـاق الجماعات
ال: أقســمت عليــك بــاهللا إال مــا أمهلتنــي يومــًا واحــدًا ألســتغفر مــن ذنبــي قــال: أنــت ملــك الــوت قــال: نعــم قــ

وأطلب العـذر مـن ربـي وأرد األمـوال التـي فـي خزائنـي إلـى أربابهـا، وال أتحمـل مشـقة حسـابها، وويـل عقابهـا 
  فقال ملك الموت: هيهات ال سبيل لك إلى ذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  ة السابعة والخمسين بعد األربعمائة وفي الليل
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ملــك المــوت قــال للملــك: هيهــات ال ســبيل لــك إلــى ذلــك وكيــف أمهلــك 

فقـال: أمهلنـي سـاعة فقـال: إن السـاعة فـي  ؟وأيام عمـرك محسـوبة وأنفاسـك معـدودة وأوقاتـك مثبوتـة مكتوبـة
اهــل وقــد اســتوفيت أنفاســك ولــم يبــق لــك إال نفــس واحــد الحســاب قــد مضــت وأنــت غافــل، وانقضــت وأنــت ذ

قـال: ال يكـون عنــدك إال عملـك، فقـال: مــا لـي عمـل قــال: ال  ؟فقـال: مـن يكـون عنــدي إذا نقلـت إلـى لحــدي
جرم أنه يكون مقيلك في النار ومصيرك إلى غضب الجبار، ثم قبض روحـه فخـر سـاقطًا عـن سـريره ووقـع 

لكتــه وارتفعــت األصــوات وعــال الصــياح والبكــاء ولــو علمــوا مــا إلــى األرض فحصــل الضــجيج فــي أهــل مم
  يصير إليه من سخط ربه لكان بكاؤهم عليه أكثر وعويلهم أشد وأوفر.

وممــا يحكــى أنــه كــان فــي بنــي إســرائيل قــاض مــن قضــاتهم وكــان لــه زوجــة بديعــة الجمــال كثيــرة الصــون 
يــت المقــدس فاســتخلف أخــاه علــى القضــاء والصــبر واالحتمــال، فــأراد ذلــك القاضــي النهــوض إلــى زيــارة الب

وأوصاه بزوجته وكان أخوه قد سمع بحسنها وجمالها فكلف بهـا فلمـا سـار القاضـي توجـه إليهـا وراودهـا عـن 
نفســها فامتنعــت واعتصــمت بــالورع فــأكثر الطلــب عليهــا وهــي تمتنــع، فلمــا يــئس منهــا خــاف أن تخبــر أخــاه 

عليهـا بالزنـا، ثـم رفـع مسـألتها إلـى ملـك ذلـك الزمـان فـأمر بصنيعه إذا رجع فاستدعى بشـهود زور يشـهدون 
برجمهــا، فحفــروا لهــا حفــرة وأقعــدوها فيهــا ورجمــت حتــى غطتهــا الحجــارة وقــال: تكــون الحفــرة قبرهــا فلمــا جــن 
الليل صارت تـئن مـن شـدة مـا نالهـا فمـر بهـا رجـل يريـد قريـة فلمـا سـمع أنينهـا قصـدها وأخرجهـا مـن الحفـرة 

  وأمرها بمداواتها حتى شفيت. وحملها إلى زوجته
وكــان للمــرأة ولــد فدفعتــه إليهــا فصــارت تكفلــه ويبيــت معهــا فــي بيــت ثــان، فرآهــا أحــد الشــطار فطمــع فيهــا 
وأرسل يراودها عن نفسها فامتنعت فعزم على قتلهـا، فجاءهـا الليـل ودخـل عليهـا البيـت وهـي نائمـة ثـم هـوى 

نه ذبح الصبي أدركه الخـوف فخـرج مـن البيـت وعصـمها اهللا بالسكين إليها فوافق الصبي فذبحه، فلما علم أ
منه ولما أصبحت وجدت الصـبي مـذبوحًا وجـاءت أمـه وقالـت: أنـت التـي ذبحتيـه ثـم ضـربتها ضـربًا موجعـًا 

  وارادت ذبحها فجاء زوجها وأنقذها منها وقال: واهللا لم تفعل ذلك.
بعــض دراهــم فمــرت بقريــة والنــاس مجتمعــون فخرجــت المــرأة فــارة بنفســها ال تــدري أيــن تتوجــه وكــان معهــا 

قالوا لها: أصـاب ذنبـًا ال يكفـره  ؟ورجل مصلوب على جذع شجرة إال أنه في قيد الحياة فقالت: يا قوم ما له
إال قتله أو صدقه كذا وكذا من الدراهم، فقالت: خذوا الدراهم وأطلقوه فتاب على يديها ونذر علـى نفسـه أنـه 

وفاه اهللا ثم بنى لها صومعة أسكنها فيها وصار يحتطب ويأتيها بقوتهـا، واجتهـدت يخدمها هللا تعالى حتى يت
المـــرأة فـــي العبـــادة حتـــى كـــان ال يأتيهـــا مـــريض أو مصـــاب فتـــدعو لـــه إال شـــفي مـــن وقتـــه. وأدرك شـــهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد األربعمائة 
لملـــك الســـعيد أن المـــرأة لمـــا صـــارت مقصـــودة للنـــاس وهـــي مقبلـــة علـــى عبادتهـــا فـــي قالـــت: بلغنـــي أيهـــا ا 

الصــومعة كــان مــن قضــاء اهللا تعــالى أنــه نــزل بــأخي زوجهــا الــذي رجمهــا عاهــة فــي وجهــه، وأصــاب المــرأة 
التي ضربتها برص وابتلى الشاطر بوجع أقعده وقد جاء القاضي زوجها من حجـه وسـأل أخـاه عنهـا فـأخبره 

ت، فأسف عليها واحتسبها عند اهللا، ثـم تسـامعت النـاس بـالمرأة حتـى كـانوا يقصـدون صـومعتها مـن أنها مات
لعـل  ؟أطراف األرض ذات الطول والعرض، فقال القاضي ألخيه: يا أخي هل قصدت هـذه المـرأة الصـالحة

بهــا البــرص  اهللا يجعــل لــك علــى يــديها شــفاء، قــال: يــا أخــي احملنــي إليهــا، وســمع بهــا زوج المــرأة التــي نــزل
فســـار بهـــا إليهـــا وســـمع أهـــل الشـــاطر المقعـــد بخبرهـــا فســـاروا بـــه إليهـــا أيضـــًا واجتمـــع الجميـــع عنـــد بـــاب 
صــومعتها، وكانــت تــرى جميــع مــن يــأتي صــومعتها مــن حيــث ال يراهــا أحــد، فــانتظروا خادمهــا حتــى جــاء 

عنـد البــاب تنظــر زوجهــا ورغبـوا إليــه فــي أن يسـتأذن لهــم فــي الـدخول عليهــا ففعــل فتنقبـت واســتترت ووقفــت 
وأخاه اللص والمرأة فعرفتهم وهم ال يعرفونها فقالت لهم: يا هؤالء إنكم ما تستريحون مما بكم حتى تعترفـون 
بذنوبكم فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب اهللا عليه وأعطاه ما هو متوجه إليه. فقال القاضي ألخيـه: يـا أخـي 

أنفع لخالصك، فعند ذلك قال أخ القاضي: اآلن أقـول الحـق إنـي تب إلى اهللا وال تصر على عصيانك فإنه 
فعلــت بزوجتــك مــا هــو كــذا وكــذا وهــذا ذنبــي، فقالــت البرصــاء: وأنــا كانــت عنــدي امــرأة فنســبت غليهــا مــا لــم 
أعلمــه وضــربتها عمــدًا وهــذا ذنبــي، فقــال المقعــد: وأنــا دخلــت علــى امــرأة ألقتلهــا بعــد مراودتهــا عــن نفســها 

  لزنا فذبحت صبيًا كان بين يديها وهذا ذنبي.وامتناعها من ا
فقالت المرأة: اللهم كما أريتهم ذل المعصية فأرهم عز الطاعة، إنـك علـى كـل شـيء قـدير، فشـفاهم اهللا عـز 
وجــل وجعــل القاضــي ينظــر إليهــا ويتأملهــا فســألته عــن ســبب النظــر فقــال لهــا: كانــت لــي زوجــة ولــوال أنهــا 

سها، وجعال يحمدان اهللا عز وجل على ما من عليهما به مـن جمـع شـملهما ماتت لقلت أنها أنت فعرفته بنف
ثم طفق كل من أخ القاضي واللص والمرأة يسألونها المسامحة فسامحت الجميع وعبدوا اهللا تعـالى فـي ذلـك 

  المكان مع لزوم خدمتها إلى أن فرق الموت بينهم.
فــي ليلــة مظلمــة إذ ســمعت صــوتًا ذي أنــين،  وممــا يحكــى، أن بعــض الســادة قــال: بينمــا أنــا أطــوف بالكعبــة

ينطق عن قلب حزين وهو يقول: يا كريم لطفك القديم فإن قلبي على العهـد مقـيم فتطـاير قلبـي لسـماع ذلـك 
الصــوت، تطــايرًا أشــرفت منــه علــى المــوت، فقصــدت نحــوه فــإذا صــاحبته امــرأة فقلــت: الســالم عليــك يــا أمــة 

 وبركاتــه فقلــت: أســألك بــاهللا العظــيم مــا العهــد الــذي قلبــك عليــه مقــيم، اهللا، فقالــت: وعليــك الســالم ورحمــة اهللا
فقالت: لوال أقسـمت بالجبـار مـا أطلعتـك علـى األسـرار انظـر مـا بـين يـدي، نظـر فـإذا بـين يـديها صـبي نـائم 
يغـط فـي نومـه فقالـت: خرجــت وأنـا حامـل بهـذا الصــبي ألحـج هـذا البيـت فركبــت علـى سـفينة فهاجـت علينــا 

اختلفــت علينــا الريــاح وانكســرت بنــا الســفينة فنجــوت علــى لــوح منهــا، ووضــعت هــذا الصــبي وأنــا األمــواج، و 
علــى ذلـــك اللـــوح، فبينمــا هـــو فـــي حجـــري واألمــواج تضـــربني. وأدرك شـــهرزاد الصــباح فســـكتت عـــن الكـــالم 

 المباح.



  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد األربعمائة 
رية قالت: لما انكسرت السفينة نجوت علـى لـوح منهـا ووضـعت هـذا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجا

الصــبي وأنـــا علــى ذلـــك اللـــوح فبينمــا هـــو فـــي حجــري واألمـــواج تضــربني إذ نظـــرت إلـــى رجــل مـــن مالحـــي 
السفينة وحصل معي وقال لي: واهللا لقد كنت أهواك وأنت في السفينة، واآلن قد حصلت معك فمكنيني من 

فقــال: إنــي رأيــت مثــل  ؟البحــر فقلــت: ويحــك أمــا كــان لــك ممــا رأيــت تــذكرة وعبــرةنفســك وٕاال قــذفتك فــي هــذا 
ذلك مـرارًا، ونجـوت وأنـا ال أبـالي، فقلـت: يـا هـذا نحـن فـي بليـة ارجـو السـالمة منهـا بالطاعـة ال بالمعصـية، 
ي فألح علي فخفت منه وأردت أن أخادعه فقلت له: مهًال حتى ينام هذا الطفل، فأخـذه مـن حجـري وقذفـه فـ

البحر، فلما رأيت جرأتـه ومـا فعـل بالصـبي طـار قلبـي وزاد كربـي فرفعـت رأسـي إلـى السـماء، وقلـت: يـا مـن 
يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين هـذا األسـد إنـك علـى كـل شـيء قـدير فـواهللا مـا فرغـت مـن كالمـي إال 

ي اشــفاقًا علــى ولــدي ودابــة قــد طلعــت مــن البحــر فاختطفتــه مــن فــوق اللــوح وبقيــت وحــدي وزاد كربــي وحزنــ
  فأنشدت وقلت: 

 ضاع حيث الوجه أوهى جلدي  مرة العين حـبـيبـي ولـدي

 بالتياع الوجد تشوي كبـدي  وأرى جسمًا غريقًا وغـدت

 غير ألطافك يا معتـمـدي  ليس لي في كربتي من فرج

 من غرامي بفراقي ولـدي  أنت يا رب ترى ما حل بـي

 فرجائي فيك أقوى عـددي  فاجمع الشمل وكن لي راحماً 

فبقيــت علــى تلــك الحالــة يومــًا وليلــة فلمــا كــان الصــباح نظــرت قلــع ســفينة تلــوح مــن بعــد، فمــا زالــت األمــواج 
ـــك الســـفينة التـــي كنـــت أرى قلعهـــا، فأخـــذني أهـــل الســـفينة  ـــى تل ـــاح تســـوقني، حتـــى وصـــلت إل ـــذفني والري تق

قـالوا:  ؟قلت: يا قـوم هـذا ولـدي فمـن أيـن كـان لكـمووضعوني فيها فنظرت فإذا ولدي بينهم، فتراميت عليه و 
بينمــا نحــن نســير فــي البحــر إذ حبســت الســفينة فــإذا دابــة كأنهــا المدينــة العظيمــة وهــذا الصــبي علــى ظهرهــا 
يمـــص إبهامـــه فأخـــذناه فلمـــا ســـمعت ذلـــك حـــدثتهم بقصـــتي ومـــا جـــرى لـــي وشـــكرت ربـــي علـــى مـــا أنـــالني، 

عـن خدمتـه ومـا سـألته بعـد ذلـك شـيئًا إال أعطـاني إيـاه فممـدت يـدي  وعاهدته أن ال أبرح من بيته وال أنثني
إلى كيس النفقة وأردت أن أعطيها فقالت: إليك عني يا بطال أأحدثك بإفضاله وكرم فعاله، وآخذ الرفد عـن 
ــم أقــدر علــى أن أجعلهــا تقبــل منــي شــيئًا، فتركتهــا وانصــرفت مــن عنــدها وأنــا أنشــد وأقــول هــذه  يــد غيــره فل

   األبيات:

 يدق خفاه عن فهم الذكـي  وكم لك من لطف خـفـي

 وفرج لوعة القلب الشجي  وكم بسر أني من بعد عسر

 فتعقبه المسرة بالعـشـي  وكم هم تعانيه صـبـاحـاً 



 فثق بالواحد الصمد العلي  إذا ضاقت بك األسباب يوماً 

 يفوز إذا تشفع بالـنـبـي  تشفع بالنبي فكـل عـبـد

  عبادة بها مالزمة بيته إلى أن أدركها الموت.وما زالت في 
وممــا يحكــى أنــه كــان مــن بنــي إســرائيل رجــل مــن خيــارهم وقــد اجتهــد فــي عبــادة ربــه وزهــد دنيــاه وأزالهــا عــن 
قلبــه، وكانــت لــه زوجــة مســاعدة لــه علــى شــأنه مطيعــة لــه فــي كــل زمــان وكانــا يعيشــان مــن عمــل األطبــاق 

ن آخر النهار خرج الرجل بما عماله في يده ومشى به يمر علـى األزقـة والمراوح يعمالن النهار كله فإذا كا
والطـرق يلـتمس مشـتريًا يبيـع لــه ذلـك، وكانـا يـديمان الصــوم فأصـبحا فـي يـوم مــن األيـام وهمـا صـائمان وقــد 
عمــال يومهمــا ذلــك، فلمــا كــان آخــر النهــار وخــرج علــى عادتــه وبيــده مــا عمــاله يطلــب مــن يشــتريه منــه فمــر 

بناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه، وكـان الرجـل وضـيء الوجـه جميـل الصـورة فرأتـه امـرأة صـاحب بباب أحد أ
الدار فعشقته ومال قلبها إليه ميًال شديدًا وكان زوجها غائبًا، فدعت خادمتها وقالت لها: لعلك تتحلين على 

مـن طريقـه. وأدرك شـهرزاد  ذلك الرجل لتأتي به عندنا. فخرجت الخادمة ودعته لتشـتري منـه مـا بيـده وردتـه
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الستين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن الخادمـة خرجـت إلـى الرجـل ودعتـه وقالـت: ادخـل فـإن سـيدتي تريـد أن 
ادقة فـي قولهـا، ولـم يـر تشتري من هذا الـذي بيـدك شـيئًا بعـد أن تختبـره وتنظـر إليـه، فتخيـل الرجـل أنهـا صـ

فــي ذلــك بأســًا فــدخل وقعــد كمــا أمرتــه فأغلقــت البــاب عليــه وخرجــت ســيدتها مــن بيتهــا وأمســكت بجالبيبــه 
وجذبته وأدخلته وقالت له: كم ذا أطلب خلوة منك، وقد عيل صبري مـن أجلـك، وهـذا البيـت مبخـر والطعـام 

فســي ولطالمــا طلبتنــي الملــوك والرؤســاء محضــر وصــاحب الــدار غائــب فــي هــذه الليلــة وأنــا قــد وهبــت لــك ن
وأصحاب الدنيا فلم ألتفت ألحد منهم وطال أمرها في القول والرجل ال يرفع رأسه من األرض حيـاء مـن اهللا 

  تعالى وخوفًا من أليم عقابه كما قال الشاعر: 
 وبين ركوبها إلى الحياء  ورب كبيرة ما حال بيني

 لحياء فال دواءإذا ذهب ا  وكان هو الدواء لها ولكن

قـال: أريـد  ؟قال: وطمـع الرجـل فـي أن يخلـص نفسـه منهـا فلـم يقـدر فقـال: أريـد منـك شـيئًا فقالـت: ومـا هـو 
ماء طاهرًا أصعد به إلى أعلى موضع في دارك ألقضي به أمرًا وأغسل به درنًا ممـا ال يمكننـي أن أطلعـك 

هــرة معــد، قــال: مــا غرضــي إال االرتفــاع، فقالــت عليــه، فقالــت: الــدار متســعة ولهــا خبايــا وزوايــا، وبيــت المط
لخادمتهــا: اصــعدي بــه إلــى المنظــرة العليــا مــن الــدار، فصــعدت بــه إلــى أعلــى موضــع فيهــا ودفعــت لــه آنيــة 
الماء ونزلت، فتوضأ الرجل وصلى ركعتين ونظر إلى األرض ليلقي نفسه فرآها بعيدة، فخـاف أن ال يصـل 

اهللا تعــالى وعقابــه فهــان عليــه بــذل نفســه وســفك دمــه، فقــال: إلهــي  إليهــا وقــد يتمــزق، ثــم تفكــر فــي معصــية



وسيدي ترى ما نزل بي وال يخفى عليك حالي إنك على كل شيء قدير، ثم إن الرجل ألقى نفسه مـن أعلـى 
المنظــرة، فبعــث اهللا إليــه ملكــًا احتملــه علــى جناحــه وأنزلــه إلــى األرض ســالمًا دون أن ينالــه مــا يؤذيــه فلمــا 

  رض حمد اهللا عز وجل على ما أواله من عصمته وما أناله من رحمته.استقر باأل
وسار دون شيء إلى زوجته وكان قد أبطأ عنها فدخل وليس معه شيء فسألته عن سبب بطئه وعمـا خـرج 
به في يده وما فعل به وكيف رجع بـدون شـيء فأخبرهـا بمـا عـرض لـه مـن الفتنـة وأنـه ألقـى نفسـه مـن ذلـك 

، فلقالت زوجته: الحمد هللا الذي صرف عنك الفتنة وحال بينك وبين المحنة ثـم قالـت: يـا الموضع فنجاه اهللا
رجل إن الجيران قد تعودوا منا أن نوقد تنورًا كل ليلة، فإن رأونا الليلة دون نار، وعلموا أننـا بـال شـيء ومـن 

مهــا هللا تعــالى، شــكر الــه كــتم مــا نحــن فيــه مــن الخصاصــة ووصــال صــوم هــذه الليلــة بــاليوم الماضــي وقيا
 فقامت إلى التنور ومألته حطبًا وأضرمته لتغالط به الجيران وأنشدت تقول هذه األبيات: 

 وأضرم ناري كي أغالط جيرانـي  سأكتم ما بي من غرامي وأشجانـي

 فيرضـانـي عساه يرى ذلي إليه  وأرضى بما أمضى من الحكم سيدي

  اح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المب
  

  وفي الليلة الواحدة والستين بعد األربعمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن المـرأة أضـرمت النـار كـي تغـالط الجيـران نهضـت هـي وزوجهـا فتوضـآ 
وقاما إلى الصـالة، فـإذا امـرأة مـن جاراتهـا تسـتأذن فـي أن توقـد مـن تنورهـا فقـاال لهـا: ال شـأنك والتنـور فلمـا 

تنـــور لتأخـــذ النــار نـــادت: يـــا فالنـــه أدركـــي خبــزك قبـــل أن يحتـــرق، فقالـــت امـــرأة الرجـــل دخلــت المـــرأة مـــن ال
فقـال: قـومي وانظـري، فقامـت وتوجهـت للتنـور فـإذا هـو قـد امـتأل مـن  ؟لزوجها: أسمعت ما تقول هـذه المـرأة

خبــز نقــي أبــيض فأخــذت المــرأة األرغفــة ودخلــت علــى زوجهــا وهــي تشــكر اهللا عــز وجــل علــى مــا أولــى مــن 
خيــر العمــيم والمــن الجســيم فــأكال مــن الخبــز وشــربا مــن المــاء وحمــدا اهللا تعــالى، ثــم قالــت المــرأة لزوجهــا: ال

تعــال نــدعو اهللا تعــالى عســاه أن يمــن علينــا بشــيء يغنينــا عــن كــد العيشــة وتعــب العمــل ويعيننــا بــه علــى 
ه، فإذا السقف قـد انفـرج ونزلـت عبادته والقيام بطاعته قال لها: نعم فدعا الرجل ربه وأمنت المرأة على دعائ

  ياقوتة أضاء البيت من نورها فزادا شكرًا وثناء وسرا بتلك الياقوتة سرورًا كثيرًا وصليا ما شاء اهللا تعالى.
فلما كان آخر الليل ناما فرأت المرأة في منامها كأنها دخلت الجنة وشـاهدت منـابر كثيـرة مصـفوفة وكراسـي 

فقيـــل لهـــا: هـــذه منـــابر األنبيـــاء وهـــذه كراســـي  ؟المنـــابر ومـــا هـــذه الكراســـيكثيـــرة منصـــوبة، فقالـــت: مـــا هـــذه 
فقيــل لهــا: هــذا فنظــرت إليــه فــإذا فــي جانبــه ثلــم  ؟الصــديقين والصــالحين فقالــت: وأيــن كرســي زوجــي فــالن

  فقيل لها: هو ثلم الياقوتة المنزلة عليكما من سقف بيتكما. ؟فقالت: وما هذا الثلم
اكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي الصديقين فقالـت: أيهـا الرجـل فانتبهت من منامها وهي ب

ادع ربك أن يرد هذه الياقوتة إلى موضعها فمكابدة الجوع والمسكنة في األيام القالئل أهون من ثلم كرسيك 



ومـا بين أصحاب الفضائل فدعا الرجل ربه فـإذا الياقوتـة قـد سـارت صـاعدة إلـى السـقف وهمـا ينظـران إليهـا 
  زاال على فقرهما وعبادتهما حتى لقيا اهللا عز وجل.

وممـــا يحكـــى أن ســـيدي إبـــراهيم الخـــواص رحمـــة اهللا عليـــه قـــال: طـــالبتني نفســـي، فـــي وقـــت مـــن األوقـــات،  
بــالخروج إلــى بــالد الكفــار فكففتهــا فلــم تكــف وتكتــف، وعملــت علــى نفــي هــذا الخــاطر فلــم ينتــف، فخرجــت 

لعنايـــة تكتنفنـــي والرعايـــة تحفنـــي ال ألقـــى نصـــرانيًا إال غـــض نـــاظره عنـــي أختـــرق ديارهـــا وأجـــول أقطارهـــا وا
وتباعـــد منـــي إلـــى أن أتيـــت مصـــرًا مـــن األمصـــار فوجـــدت عنـــد بابهـــا جماعـــة مـــن العبيـــد علـــيهم األســـلحة 

قلـــت: نعـــم فقـــالوا: أجـــب الملـــك  ؟وبأيـــديهم الحديـــد فلمـــا رأونـــي قـــاوا علـــى القـــدوم وقـــالوا لـــي: أطبيـــب أنـــت
قلـت:  ؟فـإذا هـو ملـك عظـيم ذو وجـه وسـيم. فلمـا دخلـت عليـه نظـر إلـي وقـال: أطبيـب أنـت واحتملوني إليه

نعـم فقــال: احملــوه إليهــا وعرفــوه بالشــرط قبــل دخولــه عليهــا فــأخرجوني وقــالوا لــي: إن للملــك ابنــة قــد أصــابها 
تلــه الملــك إعـالل شــديد وقــد أعيـا األطبــاء عالجهــا، ومـا مــن طبيــب دخــل عليهـا وعالجهــا ولــم يفـد طبــه إال ق

فقلت لهم: إن الملك سألني إليها فأدخلوني عليها فاحتملوني إلى بابها فلما وصـلت قرعـوه  ؟فانظر ماذا ترى
 فإذا هي تنادي: من داخل الدار أدخلوها على الطبيب صاحب السر العجيب وأنشدت تقول: 

 وانظروا نحوي فلي سر عجيب  افتحوا الباب فقد جاء الطبـيب

 ولكم مبتـعـد وهـو قـريب  مـبـتـعـد فلكم مـقـتـرب

 فأراد الحق أنسـي بـغـريب  كنتم فيما بينـكـم فـي غـربة

 فترى أي مـحـب وحـبـيب  جمـعـتـنـا نـسـبة دينـية

 حجب العاذل عنا والـرقـيب  ودعاني للـتـالقـي إذا دعـا

 إنني يا ويحكم لـسـت أجـيب  فاتركوا عذلي وخلوا لومـكـم

 إنما قصـدي بـاق ال يغـيب  وي نحـو فـان غـائبلست أل

قــال: فــإذا شــيخ كبيــر قــد فــتح البــاب بســرعة وقــال: ادخــل فــدخلت فــإذا بيــت مبســوط بــأنواع الريــاحين وســتر 
مضروب في زاويته ومـن خلفـه أنـين ضـعيف يخـرج مـن هيكـل نحيـف فجلسـت بـإزاء السـتر وأردت أن أسـلم 

تبدؤا اليهود والنصارى بالسالم، وٕاذا لقيتموهم في طريـق فاضـطروهم  فتذكرت قوله صلى اهللا عليه وسلم: ال
قـال: فتعجبـت مـن  ؟إلى أضيقه فأمسكت فنادت من داخل الستر: أين سالم التوحيـد واإلخـالص يـا خـواص

فقالــت: إذا صــفت القلــوب والخــواطر أعربــت األلســن عــن مخبــآت الضــمائر  ؟ذلــك وقلــت: مــن أيــن عرفتينــي
أن يبعـث إلـي وليـًا مـن أوليائـه يكـون لـي علـى يديـه الخـالص فنوديـت مـن زوايـا بيتـي ال وقد سألته البارحـة 

فقالـت لـي: أنـا منـذ أربـع سـنين قـد الح لـي  ؟تحزني إنا سنرسل إليك إبراهيم الخـواص. فقلـت لهـا: مـا خبـرك
نسـبوني الحق المبين فهو المحـدث واألنـيس والمقـرب والجلـيس. فرمقنـي قـومي بـالعيون وظنـوا بـي الظنـون و 

إلــى الجنــون فمــا دخــل علــي طبيــب مــنهم إال أوحشــني وال زائــر إال أدهشــني فقلــت: ومــا دليــل ذلــك علــى مــا 



وصلت إليه، قالت: براهينه الواضحة وآياتـه الالئحـة وٕاذا وضـح لـك السـبيل شـاهدت المـدلول والـدليل، قـال: 
  قالت: عرف العلة وأصاب الدواء. ؟فبينما أنا أكلمها إذ جاء الشيخ الموكل بها وقال لها: ما فعل طبيبك

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والستين بعد األربعمائة 
قالــت:  ؟قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الشــيخ الموكــل بهــا لمــا دخــل عليهــا قــال لهــا: مــا فعــل طبيبــك

السـرور وقـابلني بـالبر والحبـور، فسـار إلـى الملـك وأخبـره، عرف العلة وأصاب الدواء فظهر لي منه البشر و 
فحضـه الملـك علــى إكرامـي فبقيـت اختلــف إليهـا ســبعة أيـام فقالـت: يــا أباإسـحق متـى تكــون الهجـرة إلــى دار 

فقالت: الذي أدخلك علـي وسـاقك إلـي فقلـت: نعـم  ؟فقلت: كيف يكون خروجك ومن يتجاسر عليه ؟اإلسالم
  ما قلت.

خرجنا على باب الحصن وحجب عنا العيون مـن أمـره إذا أراد شـيئًا أن يقـول لـه كـن فيكـون، فلما كان الغد 
قــال: فمــا رأيــت أصــبر منهــا علــى الصــيام والقيــام فجــاورت بيــت اهللا الحــرام ســبعة أعــوام ثــم قضــت نحبهــا 

  وكانت أرض مكة تربتها أنزل اهللا عليها الرحمات ورحم اهللا من قال هذه األبيات: 
 دالئل من دم سفوح ومن سـقـم  بالطبـيب وقـد بـدت ولما أتوني

 سوى نفس من غير روح وال جسم  نضا الثوب عن وجهي فلم ير تحته

 وللحب سر ليس يدرك بالـوهـم  فقال لهـم ذا قـد تـعـذر بـرؤه

 ولم يك تعريف بـحـد وال رسـم  فقالوا إذا لم يعلم الـنـاس مـابـه

 دعوني فإني لست أحكم بالوهم  فكيف يكون الطب فيه مؤثـراً 

ومما يحكى أن رجًال من خيار بني إسرائيل كان كثير المال وله ولد صالح مبارك فحضـرت الرجـل الوفـاة، 
فقعد ولده عند رأسه وقال: ياسيدي أوصني فقال: يا بني ال تحلف بـاهللا بـارًا وال فـاجرًا ثـم مـات الرجـل وبقـي 

ي إسرائيل، فكان الرجل يأتيه فيقول لـي: عنـد والـدك كـذا وكـذا وأ،ت تعلـم الولد بعد أبيه فتسامع به فساق بن
بذلك أعطني ما في ذماته وٕاال فاحلف فيقف الولد علـى الوصـية ويعطيـه جميـع مـا طلبـه فمـا زالـوا بـه حتـى 
فني ماله واشتد إقالله، وكان للولد زوجـة صـالحة مباركـة ولـه منهـا ولـدان صـغيران فقـال لهـا: إن النـاس قـد 
أكثروا طلبي، ومادام معي ما أدفع به عن نفسي بذلته واآلن لم يبق لي شيء فإن طالبني مطالـب امتحنـت 
أنــا وأنــت فــاألولى أن نفــوز بأنفســنا ونــذهب إلــى موضــع ال يعرفنــا فيــه أحــد ونتعــيش بــين أظهــر النــاس قــال: 

 ولسان الحال يقول:  فركب بها البحر وبولديه وهو ال يعرف أين يتوجه واهللا يحكم وال معقب لحكمه

 واليسر قد وافاه عند فـراره  يا خارجًا خوف العدا من داره

 عز الغريب يطول بعد مراره  ال تجزعن من البعاد فربـمـا



 قراره ما كان تاج الملك بيت  لو قد أقام الدر في أصـدافـه

ولــد علــى لــوح وفــرقتهم  قــال: فانكســرت الســفينة وخــرج الرجــل علــى لــوح وخرجــت المــرأة علــى لــوح وخــرج كــل
األمواج، فحصلت المرأة على بلدة، وحصل أحد الولدين على بلدة أخرى والتقط الولد اآلخر أهل سفينة فـي 
البحر، وأمـا الرجـل فقذفتـه األمـواج إلـى جزيـرة منقطعـة، فخـرج إليهـا وتوضـأ مـن البحـر وأذن وأقـام الصـالة. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثالثة والستين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل لما خرج إلى الجزيرة وتوضأ من البحر، وأذن وأقـام الصـالة. فـإذا 
قد خرج من البحر أشخاص بألوان مختلفة فصلوا معه ولما فـرغ قـام إلـى شـجرة فـي الجزيـة فأكـل مـن ثمرهـا 

عــين مــاء فشــرب منهــا وحمــد اهللا عــز وجــل وبقــي ثالثــة أيــام يصــلي وتخــرج أقــوام فــزال عنــه جوعــه ثــم وجــد 
ــا أيهــا الرجــل الصــالح البــار بأبيــه  ــًا يناديــه: ي ــام الثالثــة ســمع منادي يصــلون مثــل صــالته، وبعــد مضــي األي
المجــل قــدر ربــه، ال تحــزن، إن اهللا عــز وجــل مخلــف عليــك مــا خــرج مــن يــدك فــإن فــي هــذه الجزيــة كنــوزًا 

 ومنــافع يريــد اهللا أن تكــون لهــا وارثــًا وهــي فــي موضــع كــذا وكــذا مــن هــذه الجزيــرة فاكشــف عنهــا وٕانــا وأمــواالً 
لنســـوق إليـــك الســـفن فأحســـن إلـــى النـــاس وادعهـــم إليـــك، فـــإن اهللا عـــز وجـــل يميـــل قلـــوبهم إليـــك فقصـــد ذلـــك 

يحســن إلــيهم الموضــع مــن الجزيــرة وكشــف اهللا تعــالى لــه عــن تلــك الكنــوز وصــارت أهــل الســفن تــرد عليــه ف
إحسانًا عظيمًا ويقول لهم: لعلكم تدلون علي النـاس. فـإني أعطـيكم كـذا وكـذا، واجعـل لهـم كـذا وكـذا فصـار 
النــاس يــأتون مــن األقطــار واألمــاكن. ومــا مضــت عليــه عشــري ســنين إال والجزيــرة قــد عمــرت والرجــل صــار 

  ملكها ال يأوي إليه أحد إال أحسن إليه.
ل والعرض. وكان ولده األكبر قـد وقـع عنـد رجـل علمـه وأدبـه واآلخـر قـد وقـع وشاع ذكره في األرض بالطو 

عند رجل رباه وأحسن تربيته وعلمه طرق التجارة والمرأة قد وقعـت عنـد رجـل مـن التجـار ائتمنهـا علـى مالـه 
 وعاهدها على أن ال يخونها وأن يعينها على طاعة اهللا عز وجـل، وكـان يسـافر بهـا فـي السـفينة إلـى الـبالد

ويستصحبها في أي موضع أراد، فسمع الولد األكبر بصيت ذلك الملـك فقصـده وهـو ال يعلـم مـن هـو. فلمـا 
دخـل عليـه أخـذه وائتمنـه علـى سـره وجعلـه كاتبـًا لـه وسـمع الولـد اآلخـر بـذلك الملـك العـادل الصـالح فقصـده 

ه، وبقي مدة من الدهر فـي وسار إليه وهو ال يعلم من هو أيضًا. فلما دخل عليه وكله على النظر في أمور 
خدمتــه وكــل واحــد مــنهم ال يعلــم بصــاحبه وســمع الرجــل التــاجر الــذي عنــد المــرأة بــذلك الملــك وبــره للنــاس 
وٕاحسانه إليهم فأخذ جانبًا من الثياب الفاخرة ومما يستظرف من تحف البالد وأتى بسفينة والمـرأة معـه حتـى 

ه هديته فنظرها الملك وسر بهـا سـرورًا كبيـرًا وأمـر للرجـل وصل إلى شاطئ الجزيرة، ونزل إلى الملك وقدم ل
بجائزة سنية، وكان في الهدية عقاقير، أراد الملك من التاجر أن يعرفها له بأسمائها ويخبره بمصالحها فقـال 

  الملك للتاجر: أقم الليلة عندنا.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  ن بعد األربعمائة وفي الليلة الرابعة والستي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن التــاجر لمــا قــال لــه الملــك: أقــم الليلــة عنــدنا قــال: إن لــي فــي الســفينة  

وديعــة عاهــدتها أن ال أوكــل أمرهــا إلــى غيــري وهــي امــرأة صــالحة تمنيــت بــدعائها وظهــرت لــي البركــة فــي 
حرســون كــل مــا لــديها قــال: فأجابــه لــذلك وبقــي عنــد آرائهــا فقــال الملــك: ســأبعث لهــا أمنــاء يبيتــون عليهــا وي

الملك ووجه الملك كاتبه ووكيلـه إليهـا وقـال لهمـا: اذهبـا واحرسـا سـفينة هـذا الرجـل الليلـة إن شـاء اهللا تعـالى 
قــال: فســارا وصــعدا إلــى الســفينة وقعــد هــذا علــى مؤخرهــا وذاك علــى مقــدمها وذكــر اهللا عــز وجــل برهــة مــن 

آلخــر: يــا فــالن إن الملــك قــد أمرنــا بالحراســة ونخــاف النــوم فتعــالى نتحــدث بأخبــار الليــل ثــم قــال أحــدهما ل
الزمان وما رأينا من الخير واالمتحان، فقال اآلخر: يا أخي أما أنا فمن امتحاني أن فرق الـدهر بينـي وبـين 

فهاجـت أبي وأمي وأخ لـي كـان اسـمه كاسـمك، والسـبب فـي ذلـك أنـه ركـب والـدنا البحـر مـن بلـد كـذا وكـذا، 
  علينا الرياح واختلفت فكسرت السفينة وفرق اهللا شملنا.

قـال: فـالن،  ؟قـال: فالنـة قـال: ومـا اسـم والـدك ؟فلما سـمع اآلخـر بـذلك قـال: ومـا كـان اسـم والـدتك يـا أخـي
فترامى األخ علـى أخيـه وقـال لـه: أنـت أخـي. واهللا حقـًا وجعـل كـل واحـد منهمـا يحـدث أخـاه بمـا جـرى عليـه 

م تسمع الكالم ولكنها كتمت أمرها وصبرت نفسها، فلما طلع الفجر قال أحدهما لآلخر: سـر في صغره واأل
يا أخي نتحدث في منزلي قال: نعم فسارا، وأتى الرجل فوجد المرأة في كرب شديد، فقال لها: ما دهاك ومـا 

اجر وتوجـه قالت: وبعثت إلي الليلة من أرادنـي بالسـوء وكنـت منهمـا فـي كـرب عظـيم، فغضـب التـ ؟أصابك
للملك وأخبره بما فعل األمينان، فأحضرهما الملك بسرعة وكان يحبهما لما تحقق فيهما مـن األمانـة والديانـة 
ثم أمر بإحضار المرأة حتى تذكر ما كان منهما مشافهة. فجيء بها وأحضـرت فقـال لهـا: أيتهـا المـرأة مـاذا 

العظـيم رب العرشـي الكـريم. إال مـا أمرتهمـا يعيـدا  فقالـت: أيهـا الملـك أسـألك بـاهللا ؟رأيت من هذين األمينـين
كالمهمــا الــذي تكلمــا بــه البارحــة فقــال لهمــا الملــك: قــوال مــا قلتمــا وال تكتمــا منــه شــيئًا فأعــادا كالمهمــا. وٕاذا 
بالملـك قـد قـام مـن فــوق السـرير وصـاح صـيحة عظيمـة وترامــى عليهمـا واعتنقهمـا. وقـال: واهللا أنتمـا ولــداي 

مرأة عن وجهها وقالت: أنا واهللا أمهما فاجتمعوا جميعًا وصاروا في ألذ عـيش وأهنـأه إلـى أن حقًا، فكشفت ال
 أتاهم الموت فسبحان من إذا قصده العبد نجا ولم يخب ما أمله فيه ورجا وما أحسن ما قيل في المعنى: 

 واألمر فيه أخي محو واثـبـات  لكل شيء من األشياء مـيقـات

 فقد أتانا بيسر الـعـسـر آيات  ـيت بـهال تجز عن المر قد ده

 تبدو وباطنها فيه الـمـسـرات  ورب ذي كربة بانت مضرتهـا

 من الهوان تغشية الكـرامـات  وكم مبهان عيان الناس تشـنـؤه

 ضر وحلت به في الوقت آفات  هذا الذي ناله كـرب وكـابـده



 شتـاتفكلهم بعد طول الجمع ا  وفرق الدهر منه شمل الفـتـه

 وفي الجميع إلى المولى اشارات  أعطاه مواله خيرا ثم جاء بـهـم

 وأخبرت بـتـدانـيه الـدالالت  سبحان من عمت األكوان قدرتـه

 عقل وليست تدانيه المسـافـات  فهو القريب ولكـن ال يكـيفـه

  
  حكاية حاسب كريم الدين 

وان حكـيم مـن حكمـاء اليونـان وكـان ذلـك الحكـيم ومما يحكى أنه كـان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر واأل
يسمى دانيال وكان له تالمذة وجنود وكانت حكماء اليونان يذعنون ألمره ويعولون على علومه ومع هذا لم 
يرزق ولدًا ذكرًا، فبينما هو ذات ليلة من الليالي يتفكر في نفسه على عـدم إنجـاب ولـد يرثـه فـي علومـه مـن 

اهللا ســبحانه وتعــالى يجيــب دعــوة مــن إليــه أنــاب وأنــه لــيس علــى بــاب فضــله أبــواب  بعـده، إذ خطــر ببالــه أن
ويرزق من يشاء بغير حساب وال يرد سائًال إذا سأله بل يجزل الخير واإلحسان له، فسـأل اهللا تعـالى الكـريم 

ت منه فـي أن يرزقه ولدًا يخلفه من بعده ويجزل له اإلحسان من عنده، ثم رجع إلى بيته وواقع زوجته فحمل
  تلك الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والستين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحكيم اليوناني رجع إلى بيته وواقع زوجته فحملـت منـه تلـك الليلـة ثـم  
ب وراحـت كتبـه فـي البحـر وطلـع هـو علـى لـوح مـن بعد أيام سافر إلى مكان في مركب فانكسـرت بـه المركـ

تلك السفينة وكان معه خمس ورقات بقيت من الكتب التي وقعت منه في البحر فلما رجع إلى بيتـه، وضـع 
تلك األوراق في صندوق وقفل عليها، وكانت زوجته قـد ظهـر حملهـا فقـال لهـا: اعلمـي أنـي قـد دنـت وفـاتي 

ر البقاء وأنت حامـل، فربمـا تلـدين بعـد مـوتي صـبيًا ذكـرًا، فـإذا وضـعتيه وقرب انتقالي من دار الفناء إلى دا
فسميه حاسبا كريم الدين وربيه أحسن التربية فإذا كبر وقال لك: ما خلف لي أبي من الميراث فأعطيه هـذه 
 الخمس ورقات فإذا قرأها وعرف معناها يصير أعلم أهل زمانه ثم إنه ودعها وشهق شهقة ففارق الدنيا ومـا

  فيها رحمة اهللا تعالى عليه فبكت عليه أهله وأصحابه ثم غسلوه وأخرجوه خرجة عظيمة ودفنوه ورجعوا.
ثــم إن زوجتــه بعــد أيــام قالئــل وضــعت ولــدًا مليحــًا فســمته حاســبا كــريم الــدين كمــا أوصــاها بــه، ولمــا ولدتــه 

أيتهـا المـرأة أن هـذا المولـود أحضرت له المنجمين فحسسوا طالعه وناظره من الكواكب ثم قالوا لهـا: اعلمـي 
يعيش أيامًا كثيرة ولكن بعد شدة تحصل له في مبتدا عمره، فإذا نجا منها فإنه يعطى بعد ذلك علم الحكمـة 

  ثم مضى المنجمون إلى حال سبيلهم فأرضعته اللبن سنتين وفطمته.
ه مـن المكتـب وحطتـه فـي فلما بلغ خمس سنين حطته في المكتب ليـتعلم شـيئًا مـن العلـم فلـم يـتعلم، فأخرجتـ

الصنعة فلم يتعلم شيئًا من الصنعة ولم يطلع من يده شيء مـن الشـغل فبكـت أمـه مـن أجـل ذلـك، فقـال لهـا 



الناس: زوجيه لعلـه يحمـل هـم زوجتـه ويتخـذ لـه صـنعة، فقامـت وخطبـت لـه بنتـًا وزوجتـه بهـا، ومكـث علـى 
إنهـم كـان لهـم جيـران حطـابون فـأتوا أمـه وقـالوا ذلك الحال مدة من الزمان وهـو لـم يتخـذ لـه صـنعة أبـدًا، ثـم 

لها: اشتري البنك حمـارًا وحـبًال وفأسـًا ويـروح معنـا إلـى الجبـل فنحتطـب نحـن وٕايـاه ويكـون ثمـن الحطـب لـه 
  ولنا وينفق عليكم مما يخصه.

توجهـت فلما سمعت أمه ذلك من الحطابين فرحت فرحًا شديدًا واشـترت البنهـا حمـارًا وحـبًال وفأسـًا وأخذتـه و 
بــه إلــى الحطــابين وســلمته إلــيهم وأوصــتهم عليــه فقــالوا لهــا: ال تحملــي هــم هــذا الولــد ربنــا يرزقــه وهــذا ابــن 
شــيخنا ثــم أخــذوه معهــم وتوجهــوا إلــى الجبــل فقطعــوا الحطــب وأنفقــوا علــى عيــالهم، ثــم إنهــم شــدوا حميــرهم 

حالة مدة من الزمان فـاتفق أنهـم ذهبـوا ورجعوا إلى االحتطاب في ثاني يوم وثالث يوم ولم يزالوا على هذه ال
إلى االحتطاب في بعض األيام فنزل عليهم مطر عظيم فهربـوا إلـى مغـارة عظيمـة ليـداروا أنفسـهم فيهـا مـن 
ذلـك المطـر فقـام مـن عنـدهم حاســب كـريم الـدين، وجلـس وحـده فـي مكــان مـن تلـك المغـارة، وصـار يضــرب 

فأس، فلمـا عـرف أنهـا خاليـة مكـث يحفـر سـاعة فـرأى األرض بالفأس فسمع حس األرض خالية من تحت ال
بالطة مدورة وفيها حلقة فلمـا رأى ذلـك فـرح ونـادى جماعتـه الحطـابين وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن 

  الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والستين بعد األربعمائة 
طة التي فيها الحلقة فـرح ونـادى جماعتـه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حاسبا كريم الدين لما رأى البال

فحضروا إليه فرأوا تلك البالطة فتسارعوا إليها وقلعوها فوجدوا تحتها بابًا ففتحوا البـاب الـذي تحـت البالطـة، 
فــإذا هــو جــب مــآلن عســل نحــل، فقــال الحطــابون لبعضــهم: هــذا جــب مــآلن عســًال ومــا لنــا إال أن نــروح 

  العسل فيها ونبيعه ونقتسم حقه وواحد منا يقعد ليحفظه من غيرنا.المدينة ونأتي بظروف ونعبي هذا 
فقــال حاســبك أنــا أقعــد وأحرســه حتــى تروحــوا وتــأتوا بــالظروف، فتركــوا حاســبا كــريم الــدين يحــرس لهــم الجــب 
وذهبوا إلى المدينـة وأتـوا بظـروف وعبوهـا مـن ذلـك العسـل وحملـوا حميـرهم ورجعـوا إلـى المدينـة وبـاعوا ذلـك 

عــادوا إلــى الجـب ثــاني مــرة، ومــا زالــوا علـى هــذه الحالــة مــدة مــن الزمـان وهــم يبيعــون فــي المدينــة  العسـل ثــم
  ويرجعون إلى الجب يعبون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس لهم الجب.

فقــالوا لبعضــهم يومــًا مــن األيــام إن الــذي لقــي جــب العســل حاســب كــريم الــدين وفــي غــد ينــزل إلــى المدينــة  
ي علينــا ويأخــذ ثمــن العســل ويقــول: أنــا الــذي لقيتــه، ومالنــا خــالص مــن ذلــك إال أن ننزلــه فــي الجــب ويــدع

ليعبئ العسل الذي بقي فيه ونتركه هناك فيموت كمدًا وال يدري به أحدا، فـاتفق الجميـع علـى هـذا األمـر ثـم 
عبـئ لنـا العسـل الـذي بقـي ساروا وما زالوا سائرين حتـى أتـوا إلـى الجـب، فقـالوا لـه: يـا حاسـب انـزل الجـب و 

فيه فنزل حاسب في الجب وعبـأ لهـم العسـل الـذي بقـي فيـه وقـال لهـم اسـحبوني فمـا بقـي فيـه شـيء فلـم يـرد 
عليـه أحــد مــنهم جوابــًا وحملــوا حميــرهم وســاروا إلــى المدينـة وتركــوه فــي الجــب وحــده وصــار يســتغيث ويبكــي 

  كمدًا، هذا ما كان من أمر حاسب كريم الدين.ويقول: الحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قد مت 



وأما ما كان من أمر الحطابين فإنهم لما وصلوا إلى المدينة باعوا العسل وراحوا إلـى أم حاسـب وهـم يبكـون 
قــالوا لهــا: كنــا قاعــدين فــوق الجبــل  ؟وقــالوا لهــا: يعــيش رأســك فــي ابنــك حاســب فقالــت لهــم: مــا ســبب موتــه

عظيمــًا فآوينــا إلــى مغــارة لنتــدارى فيهــا مــن ذلــك المطــر فلــم نشــعر إال وحمــار فــأمطرت علينــا الســماء مطــرًا 
ابنك هرب في الوادي، فذهب خلفه ليرده من الوادي وكان فيه ذئب عظيم فافترس ابنك وأكل الحمـار. فلمـا 
ســـمعت أمـــه كـــالم الحطـــابين لطمـــت وجههـــا وحثـــت التـــراب علـــى رأســـها وأقامـــت عـــزاءه وصـــار الحطـــابون 

  باألكل والشرب في كل يوم، هذا ما كان من أمر أمه. يجيئون لها
وأما ما كان من أمر الحطابين، فإنهم فتحوا لهم دكـاكين وصـاروا تجـارًا ولـم يزالـوا فـي أكـل وشـرب وضـحك 

  ولعب.
وأمـا مــا كـان مــن أمـر حاســب كــريم الـدين فإنــه صـار يبكــي وينتحـب، فبينمــا هــو قاعـد فــي الجـب علــى هــذه 

بير وقع إليه فقام وقتلـه ثـم تفكـر فـي نفسـه وقـال: إن الجـب كـان مآلنـًا عسـًال فمـن أيـن الحالة وٕاذا بعقرب ك
فقــام ينظــر المكــان الــذي وقــع منــه العقــرب، وصــار يلتفــت يمينــًا وشــماًال فــي الجــب فــرأى  ؟أتــى هــذا العقــرب

ى صار قـدر المكان الذي وقع منه العقرب يلوح منه النور، فأخرج سكينًا كانت معه ووسع ذلك المكان، حت
الطاقــة وخــرج منــه وتمشــى ســاعة فــي داخلــه فــرأى دهليــزًا عظيمــًا فمشــى فيــه فــرأى بابــًا عظيمــًا مــن الحديــد 
األسود وعليه قفل من الفضة وعلى ذلك القفـل مفتـاح مـن الـذهب، فتقـدم إلـى البـاب ونظـر مـن خاللـه فـرأى 

اخله وتمشى ساعة حتى وصل إلـى بحيـرة نورًا عظيمًا يلوح من داخله فأخذ المفتاح وفتح الباب وعبر إلى د
عظيمــة فــرأى فــي تلــك البحيــرة شــيئًا يلمــع مثــل المــاء فلــم يــزل يمشــي حتــى وصــل إليــه فــرأى تــًال عاليــًا مــن 
الزبرجد األخضر وعليه تخت منصوب من الذهب مرصع بأنواع الجواهر، وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 

 عن الكالم المباح.

  ين بعد األربعمائة وفي الليلة السابعة والست
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن حاســبا الــدين كــريم لمــا وصــل إلــى التــل وجــده مــن الزبرجــد األخضــر، 
وعليـه تخـت منصــوب مـن الـذهب مرصــع بـأنواع الجـواهر وحــول ذلـك التخـت كراســي منصـوبة بعضـها مــن 

الكراسـي تنهـد ثـم عـدها فرآهـا الذهب وبعضها من الفضة وبعضـها مـن الزمـرد األخضـر فلمـا أتـى إلـى تلـك 
اثني عشر كرسي، فطلـع علـى ذلـك التخـت المنصـوب فـي وسـط تلـك الكراسـي وقعـد عليـه، وصـار يتعجـب 
من تلك البحيرة وتلك الكراسي المنصوبة ولم يزل متعجبًا حتى غلب عليه النوم، فنـام سـاعة وٕاذا هـو يسـمع 

على الكرسي حيات عظيمـة طـول كـل حيـة مـنهن مائـة نفخًا وصفيرًا وهرجًا عظيمًا، ففتح عينيه وقعد فرأى 
ذراع فحصل له من ذلك فزع عظيم ونشف ريقه من شدة خوفه ويئس من الحياة وخاف خوفـًا عظيمـًا ورأى 
عـين كـل حيــة تتوقـد مثــل الجمـر وهــي فـوق الكراســي، والتفـت إلــى البحيـرة فــرأى فيهـا حيــات صـغار ال يعلــم 

قبلــت عليــه حيــة عظيمــة مثــل البغــل، وعلــى ظهــر تلــك الحيــة طبــق مــن عــددها إال اهللا تعــالى. وبعــد ســاعة أ
الذهب، وفي وسط ذلك الطبق حية تضيء مثـل البلـور ووجههـا وجـه إنسـان وهـي تـتكلم بلسـان فصـيح فلمـا 

  قربت من حاسب الدين سلمت عليه فرد عليها السالم.



الحيـة التـي فوقـه وحطتهـا علـى  ثم أقبلت حية من تلك الحيات التي فوق الكراسي إلى ذلـك الطبـق وحملـت 
كرسي مـن تلـك الكراسـي، ثـم إن تلـك الحيـة زعقـت فـي تلـك الحيـات بلغاتهـا فخـرت جميـع الحيـات مـن فـوق 
كراسيها ودعون لها وأشارت إليهن بالجلوس فجلسن ثم إن الحية قالـت لحاسـب كـريم الـدين ال تخـف منـا يـا 

سـمع حاسـب كـريم الـدين ذلـك الكـالم مـن الحيـة اطمـأن  أيها الشاب فإني أنا ملكة الحيات وسلطانتهن، فلما
قلبه ثم إن الحية أشارت إلى تلك الحيات أن يأتوا بشيء من األكل فأتوا بتفاح وعنب ورمان وفسـتق وبنـدق 
 ؟وجوز ولوز وموز وحطوه قدام حاسب كريم الدين، ثم قالت له ملكة الحيات: مرحبًا بك يا شاب مـا اسـمك

كــريم الــدين فقالــت لــه: يــا حاســب كــل مــن هــذه الفواكــه فمــا عنــدنا طعــام غيرهــا فقــال لهــا: اســمي حاســب 
  والتخف منا أبدًا فلما سمع حاسب هذا الكالم من الحية أكل حتى اكتفى وحمد اهللا تعالى.

فلما اكتفى من األكل رفعوا السماط من قدامـه، ثـم بعـد ذلـك قالـت لـه ملكـة الحيـات: أخبرنـي يـا حاسـب مـن 
ين أتيت إلى هـذا المكـان ومـا جـرى لـك فحكـى لهـا حاسـب مـا جـرى ألبيـه وكيـف ولدتـه أمـه أين أنت ومن أ

وألحقتــه فــي المكتــب وهــو ابــن خمــس ســنين ولــم يــتعلم شــيئًا مــن العلــم، وكيــف حطتــه فــي الصــنعة وكيــف 
اشــترت أمــه لــه الحمــار وصــار حطابــًا، وكيــف لقــي جــب العســل وكيــف تركــه رفقــاؤه الحطــابون فــي الجــب 

كيف نزل عليه العقرب وقتله وكيف وسع الشق الذي نزل منه العقرب وطلـع مـن الجـب وأتـى إلـى وراحوا، و 
الباب الحديـدي وفتحـه حتـى وصـل إلـى ملكـة الحيـاة التـي يكلمهـا ثـم قـال لهـا: وهـذه حكـايتي مـن أولهـا إلـى 

  آخرها واهللا أعلم بما يحصل لي بعد هذا كله.
لـدين مـن أولهـا إلـى آخرهـا قالـت لـه مـا يحصـل لـك إال كـل فلما سـمعت ملكـة الحيـات حكايـة حاسـب كـريم ا

 خير، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثامنة والستين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ملكة الحيات لما سمعت حكاية حاسب كريم الدين مـن أولهـا إلـى آخرهـا 

إال كل خير، ولكن أريد منك يا حاسب أن تقعد عندي مدة من الـزمن، حتـى أحكـي قالت له ما يحصل لك 
لك حكايتي وأخبرك بما جرى لي من العجائب فقال لها: سمعًا وطاعـة فيمـا تـأمريني بـه فقالـت لـه: اعلـم يـا 

ابـدًا حاسب أنه كان بمدينة مصر ملك من بني إسرائيل، وكان له ولد اسمه بولقيا وكان هذا الملك عالمـًا ع
مكبــًا علــى قــراءة كتــب العلــم فلمــا ضــعف وأشــرف علــى المــوت، طلعــت لــه أكــابر دولتــه ليســلموا عليــه، فلمــا 
جلسـوا عنـده وسـلموا عليـه قـال لهـم. يـا قـوم اعلمـوا أنـه قـد دنـا رحيلـي مـن الـدنيا إلـى اآلخـرة ومـا لـي عنــدكم 

لـه إال اهللا وشـهق شـهقة ففـارق ال دنيـا شيء أوصيكم به إال ابني بلوقيا فاستوصوا به، ثم قال أشـهد أن ال إ
رحمــة اهللا عليــه، فجهــزوه وغســلوه ودفنــوه وأخرجــوه خرجــة عظيمــة، وجعلــوا ولــده ســلطانًا علــيهم وكــان ولــده 
عادًال في الرعية واستراحت الناس في زمانه، فاتفق فـي بعـض األيـام أنـه فـتح خـزائن أبيـه ليتفـرج فيهـا ففـتح 

ا صـــورة بـــاب ففتحـــه فـــإذا هـــي خلـــوة صـــغيرة، وفيهـــا عـــامود مـــن الرخـــام خزانـــة مـــن تلـــك الخـــزائن فوجـــد فيهـــ
األبيض وفوقه صندوق من األبنـوس، فأخـذه بلوقيـا وفتحـه فوجـد فيـه صـندوقًا آخـر مـن الـذهب ففتحـه فـرأى 



فيــه كتابــًا ففتحــه وقــرأه فــرأى فيــه صــفة محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم، وأنــه يبعــث فــي آخــر الزمــان وهــو ســيد 
  رين.األولين واآلخ

فلما قرأ بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسـلم، تعلـق قلبـه بحبـه، ثـم إن بلوقيـا 
جمع أكابر بني إسرائيل من الكهان واألحبار والرهبان وأطلعهم على ذلك الكتاب وقرأه علـيهم وقـال لهـم: يـا 

  فسكتت عن الكالم المباح. قوم ينبغي أن أخرج أبي من قبره وأحرقه وأدرك شهرزاد الصباح
  

  وفي الليلة التاسعة والستين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيـا قـال لقومـه البـد أن أخـرج أبـي مـن قبـره وأحرقـه، فقـال لـه قومـه:  

ن فقــال لهــم بلوقيــا: ألنــه أخفــى عنــي هــذا الكتــاب ولــم يظهــره لــي، وقــد كــان اســتخرجه مــ ؟ألي شــيء تحرقــه
التوراة ومن صحف إبراهيم ووضع هذا الكتاب في خزانة من خزائنه ولـم يطلـع عليـه أحـد مـن النـاس، فقـالوا 
لــه يــا ملكنــا إن أبــاك قــد مــات وهــو اآلن فــي التــراب وأمــره مفــوض إلــى ربــه وال تخرجــه مــن قبــره فلمــا ســمع 

تـركهم ودخـل علـى أمـه وقـال لهـا: بلوقيا هذا الكالم من أكابر بني إسرائيل عرف أنهم ال يمكنونه من أبيـه ف
يا أمي إني رأيت في خزائن أبي كتابًا صفة محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، وهـو نبـي يبعـث فـي آخـر الزمـان 
وقــد تعلــق قلبــي بحبــه وأنــا أريــد أن أســيح فــي الــبالد حتــى أجتمــع بــه فــإنني إن لــم أجتمــع بــه مــت غرامــًا فــي 

ل ال تنســيني يــا أمــي مــن الــدعاء، فبكــت عليــه أمــه وقالــت لــه: حبــه، ثــم نــزع ثيابــه ولــبس عبــاءة وزربونــًا وقــا
  قال بلوقيا: ما بقي لي صبر أبدًا وقد فوضت أمري وأمرك إلى اهللا تعالى. ؟كيف يكون حالنا بعدك

ثم خرج سائحًا نحو الشام ولم يدر به أحد من قومه وسار حتـى وصـل إلـى سـاحل البحـر فـرأى مركبـًا فنـزل 
بهـم إلـى أن أقبلـوا علـى جزيـرة فطلـع الركـاب مـن المركـب إلـى تلـك الجزيـرة وطلـع  فيها مع الركاب، وسـارت

معهم، ثم انفرد عنهم فـي الجزيـرة وقعـد تحـت شـجرة فغلـب عليـه النـوم فنـام ثـم إنـه أفـاق مـن نومـه وقـام إلـى 
رون المركب لينزل فيه فرأى المركب أقلـع، ورأى فـي تلـك الجزيـرة حيـات مثـل الحمـال ومثـل النخـل وهـم يـذك

اهللا عــز وجــل، ويصــلون علــى محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم ويصــيحون بالتهليــل والتسســبيح، فلمــا رأى ذلــك 
  بلوقيا تعجب غاية العجب وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السبعين بعد األربعمائة 
ون ويهللـون تعجـب مـن ذلـك غايـة العجـب قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما رأى الحيات يسـبح

ثم إن الحيات لما رأوا بلوقيا اجتمعوا عليه وقالت لـه حيـة مـنهم: مـن تكـون أنـت ومـن أيـن أتيـت ومـا اسـمك 
وٕالى أين رائـح فقـال لهـا اسـمي بلوقيـا وأنـا مـن بنـي إسـرائيل وخرجـت هائمـًا فـي حـب محمـد صـلى اهللا عليـه 

ا الخليقـة الشـريفة فقالـت لـه الحيـات نحـن مـن سـكان جهـنم وقـد خلقنـا وسلم وفي طلبه فمن تكونون أنتم أيتهـ
فقالـت لـه الحيـاة اعلـم يـا  ؟اهللا تعالى نقمة على الكافرين فقال لهم بلوقيا وما الذي جاء بكم إلـى هـذا المكـان

 بلوقيـا أن جهــنم مــن كثــرة غليانهــا تتـنفس فــي الســنة مــرتين مــرة فــي الشـتاء ومــرة فــي الصــيف واعلــم أن كثــرة



الحر من شدة قيحها ولما تخرج نفسها ترمينا من بطنها ولما تسحب نفسها تردنا إليها فقال لهـم بلوقيـا: هـل 
فقالت له الحيات إننا ما نخرج إال مع تنفسها لصغرنا فإن في جهنم كل حية لو عبـر  ؟في جهنم أكبر منكم

  أكبر ما فينا في أنفها لم تحس به.
اهللا وتصلون على محمد ومن أين تعرفون محمدًا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـالوا فقال لهم بلوقيا: أنتم تذكرون 

يا بلوقيا: إن اسـم محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم مكتـوب علـى بـاب الجنـة ولـواله مـا خلـق اهللا المخلوقـات، وال 
يــه جنــة وال نــار وال ســماء وال أرضــًا، ألن اهللا لــم يخلــق جميــع الموجــودات إال مــن أجــل محمــد صــلى اهللا عل

  وسلم وقرن اسمه في كل مكان، وألجل هذا نحن نحب محمدًا صلى اهللا عليه وسلم.
فلمــا ســمع بلوقيــا هــذا الكــالم مــن الحيــات زاد غرامــه فــي حــب محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم وعظــيم اشــتياقه 

زل إليه، ثم إن بلوقيـا ودعهـم وسـار حتـى وصـل إلـى شـاطئ البحـر فـرأى مركبـًا راسـيًا فـي جنـب الجزيـرة، فنـ
فيه مع ركابه وسار بهم وما زالوا سـائرين حتـى وصـلوا إلـى جزيـرة أخـرى، فطلـع عليهـا وتمشـى سـاعة فـرأى 
فيها حيات كبارًا وصـغارًا ال يعلـم عـددها إال اهللا تعـالى وبيـنهم حيـة بيضـاء أبـيض مـن البلـور، وهـي جالسـة 

كة الحيات وهي أنا يا حاسـب على طبق من الذهب وذلك الطبق على ظهر حية مثل الفيل، وتلك الحية مل
  ثم إن حاسبا سأل ملكة الحيات وقال لها أي شيء جوابك مع بلوقيا.

فقالــت الحيــة يــا حاســب اعلــم أنــي لمــا نظــرت إلــى بلوقيــا ســلمت فــرد علــي الســالم وقلــت لــه: مــن أنــت ومــا  
وأنـا سـائح فـي  شأنك ومن أين أقبلت وٕالـى أيـن تـذهب ومـا اسـمك فقـال أنـا مـن بنـي إسـرائيل واسـمي بلوقيـا،

حب محمد صلى اهللا عليه وسلم وفي طلبه فإني رأيت صفاته في الكتب المنزلة، ثـم إن بلوقيـا سـألني وقـال 
لي أي شيء أنت وما شأنك وما هذه الحيات التي حولك، فقلت له يا بلوقيا أنـا ملكـة الحيـات وٕاذا اجتمعـت 

يا ودعني ونزل في المركب حتى وصـل إلـى بيـت بمحمد صلى اهللا عليه وسلم فأقرأه مني السالم ثم إن بلوق
  المقدس.

وكـــان فـــي بيـــت المقـــدس رجـــل تمكـــن مـــن جميـــع العلـــوم وكـــان متقنـــًا لعلـــم الهندســـة وعلـــم الفلـــك والحســـاب 
والكيمياء والروحاني، وكان يقرأ التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكـان يقـال لـه عفـان وقـد وجـد فـي 

خـــاتم ســـيدنا ســـليمان، انقـــادت لـــه اإلنـــس والجـــن والطيـــر والوحـــوش وجميـــع  كتـــاب عنـــده، أن كـــل مـــن لـــبس
المخلوقــات ورأى فــي بعــض الكتــب أنــه لمــا تــوفي ســيدنا ســليمان وضــعوه فــي تــابوت وعــدوا بــه ســبعة أبحــر 
وكــان الخــاتم فــي اصــبعه وال يقــدر أحــد مــن اإلنــس وال مــن الجــن أن يأخــذ ذلــك الخــاتم، وال يقــدر أحــد مــن 

  أن يروح بمركب إلى ذلك المكان، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.أصحاب المراكب 
 

  وفي الليلة الحادية والسبعين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عفان وجد في بعض الكتـب أنـه ال يقـدر أحـد مـن اإلنـس وال مـن الجـن، 

أحـد مـن أصـحاب المراكـب أن يسـافر بمركبـه فـي السـبعة  أن يأخذ الخاتم من اصبع سيدنا سليمان وال يقدر
أبحــر التــي عــدوها بتابوتــه ووجــد فــي بعــض الكتــب أيضــًا أن بــين األعشــاب عشــبًا كــل مــن أخــذ منــه شــيئًا 



وعصره وأخذ ماءه ودهن به قدميـه فإنـه يمشـي علـى أي بحـر خلقـه اهللا تعـالى وال تبتـل قـدماه وال يقـدر أحـد 
نت معه ملكة الحيات ثم إن بلوقيا لما دخل بيت المقدس جلس في مكـان يعبـد على تحصيل ذلك إال إذا كا

اهللا تعالى فبينما هو جالس يعبد اهللا، إذ أقبل عليه عفان وسلم عليه فرد عليه السالم ثم إن عفان نظـر إلـى 
سـمك ومــن أيــن بلوقيـا فــرآه يقـرأ فــي التــوراة وهـو جــالس يعبــد اهللا تعـالى فتقــدم إليـه وقــال لــه: أيهـا الرجــل مــا ا

أتيت، وٕالى أين تذهب، فقال له: اسمي بلوقيـا وأنـا مـن مدينـة مصـر خرجـت سـائحًا فـي طلـب محمـد صـلى 
  اهللا عليه وسلم.

فقال عفان لبلوقيا: قـم معـي إلـى منزلـي حتـى أستضـيفك، فقـال سـمعًا وطاعـة فأخـذ عفـان بيـد بلوقيـا وذهـب 
خبرنـي يـا أخـي بخبـرك مـن أيـن عرفـت محمـد صـلى اهللا إلى منزله وأكرمه غاية اإلكرام، وبعد ذلك قال لـه أ

عليه وسلم حتى تعلق قلبك بحبه وذهبت في طلبه ومن دلك على هذا الطريق فحكى لـه بلوقيـا حكايتـه مـن 
  األول إلى اآلخر.

فلما سمع عفان كالمه كاد أن يذهب عقله وتعجب من ذلك غاية العجب ثـم إن عفـان قـال لبلوقيـا اجمعنـي 
يــات وأنـا أجمعــك علــى محمــد صـلى اهللا عليــه وســلم ألن زمــان مبعـث محمــد صــلى اهللا عليــه علـى ملكــة الح

وسلم بعيد، وٕاذا ظفرنا بملكة الحيـات نحطهـا فـي قفـص ونـروح إلـى األعشـاب التـي فـي الجبـال وكـل عشـب 
ــا عليــه وهــي معنــا ينطــق ويخبــر بمنفعتــه بقــدرة اهللا تعــالى، فــإني قــد وجــدت عنــدي فــي الكتــب أن فــي  جزن

عشاب عشبًا كل من أخذه ودقه وأخذ ماءه ودهن به قدميه ومشى على أي بحر خلقه اهللا تعالى لم يبتل األ
له قدم فإذا أخذنا ملكة الحيات تدلنا على ذلك العشب وٕاذا وجدناه نأخذه وندقه ونأخذ مـاءه، ثـم نطلقهـا إلـى 

دفن سـيدنا سـليمان ونأخـذ الخـاتم حال سبيلها وندهن بذلك الماء أقـدامنا ونعـدي السـبعة أبحـر ونصـل إلـى مـ
مـن اصــبعه ونحكـم كمــا حكـم ســيدنا سـليمان ونصــل إلــى مقصـودنا وبعــد ذلـك نــدخل بحـر الظلمــات فنشــرب 

  من ماء الحياة فيمهلنا اهللا إلى آخر الزمان نجتمع بمحمد صلى اهللا عليه وسلم.
ات وأريــك مكانهــا فقــام عفــان فلمــا ســمع بلوقيــا هــذا الكــالم مــن عفــان قــال يــا عفــان أنــا أجمعــك بملكــة الحيــ

وصنع لـه قفصـًا مـن حديـد وأخـذ معـه قـدحين ومـأل أحـدهما خمـرًا ومـأل اآلخـر لبنـًا وسـار عفـان هـو وبلوقيـا 
أيامًا وليالي حتى وصال إلـى الجزيـرة التـي فيهـا ملكـة الحيـات فطلـع عفـان وبلوقيـا إلـى الجزيـرة وتمشـيا فيهـا 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وبعد ذلك وضع عفان القفص ونصب فيه فخًا،
  

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن عفــان وضــع القفــص ونصــب فيــه فخــًا ووضــع فيــه القــدحين المملــوءين  

تى قربت من القـدحين خمرًا ولبنًا ثم تباعدا عن القفص واستخفيا ساعة فأقبلت ملكة الحيات على القفص ح
فتأملت فيهما ساعة فلما شمت رائحة اللبن نزلت من فوق ظهـر الحيـة التـي هـي فوقهـا وطلعـت مـن الطبـق 
ودخلــت القفــص وأتــت إلــى القــدح الــذي فيــه الخمــر وشــربت منــه، فلمــا شــربت مــن ذلــك القــدح داخــت رأســها 

  ونامت.



ات ثــم أخــذها هــو وبلوقيــا وســارا، فلمــا أفاقــت فلمــا رأى ذلــك عفــان تقــدم إلــى القفــص المقفــل علــى ملكــة الحيــ
رأت روحهــا فــي القفــص مــن حديــد والقفــص علــى رأس رجــل وبجانبــه بلوقيــا فلمــا رأت ملكــة الحيــات بلوقيــا 
قالــت هــذا جــزاء مــن ال يــؤذي بنــي آدم، فــرد عليهــا بلوقيــا وقــال لهــا: ال تخــافي منــا يــا ملكــة الحيــات فإننــا ال 

لينا علــى العشــب كــل مــن أخــذه ودقــه واســتخرج مــاءه ودهــن بــه قدميــه ومشــى نؤذيــك أبــدًا، ولكــن نريــد أن تــد
على أي بحر خلقه اهللا تعالى ال تبتل قدماه فإذا وجدنا ذلـك العشـب أخـذناه ونرجـع بـك إلـى مكانـك ونطلقـك 
إلــى حــال ســبيلك ثــم إن عفــا وبلوقيــا ســارا بملكــة الحيــات نحــو الجبــال التــي فيهــا األعشــاب ودارا بهــا علــى 

  األعشاب فصار كل عشب ينطق ويخبر بمنفعته بإذن اهللا تعالى.جميع 
فبينما هما في هذا األمر واألعشاب تنطق يمينًا وشماًال وتخبر بمنافعها، وٕاذا بعشب نطق وقال أنا العشب 

  الذي كل من أخذني ودقني وأخذ مائي ودهن قدميه وجاز على أي بحر خلقه اهللا تعالى ال تبتل قدماه.
ان كالم العشب حط القفص من فوق رأسـه وأخـذا مـن ذلـك العشـب مـا يكفيهمـا ودقـاه وعصـراه فلما سمع عف

وأخـذا مــاءه وجعــاله فــي قــزازتين وحفظاهمـا والــذي فضــل منهمــا دهنــا بـه أقــدامهما ثــم إن بلوقيــا وعفــان أخــذا 
اب القفــص ملكــة الحيــات وســارا بهــا ليــالي وأيامــًا حتــى وصــال إلــى الجزيــرة التــي كانــت فيهــا وفــتح عفــان بــ

قــاال لهـا: مرادنـا أن نـدهن بــه  ؟فخرجـت منـه ملكـة الحيـات فلمــا خرجـت قالـت لهمـا: مــا تصـنعان بهـذا المـاء
  أقدامنا حتى نتجاوز السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سيدنا سليمان ونأخذ الخاتم من اصبعه.

فقالــت لهمــا: ألن اهللا  ؟فقالــت لهمــا ملكــة الحيــات: هيهــات أن تقــدرا علــى أخــذ الخــاتم فقــاال لهــا: ألي شــيء
تعــالى مــن علــى ســيدنا ســليمان بإعطائــه ذلــك الخــاتم وخصــه بــذلك ألنــه قــال: رب هــب لــي ملكــًا ال ينبغــي 
ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب فما لكما وذلك الخاتم، ثم قالت لهما: لو أخذتما من العشب الذي كـل مـن 

اب لكان أنفع لكما مـن هـذا الـذي أخـذتماه فإنـه ال أكل منه ال يموت إلى النفخة األولى وهو بين تلك األعش
يحصل لكما منه مقصودكما، فلما سمعا كالمها ندما ندمًا عظيمـًا وسـارا إلـى حـال سـبيلهما، وأدرك شـهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد األربعمائة 
وعفان لمـا سـمعا كـالم ملكـة الحيـات نـدما نـدمًا عظيمـًا وسـارا إلـى  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقيا

  حال سبيلهما هذا ما كان من أمرهما.
وأما ما كان من أمـر ملكـة الحيـات، فإنهـا أتـت إلـى عسـاكرها فـرأتهم قـد ضـاعت مصـالحهم وضـعف قـويهم 

 ؟مــا خبــرك وأيــن كنــت وضــعيفهم مــات فلمــا رأت الحيــات ملكــتهم بيــنهم فرحــوا واجتمعــوا حولهــا وقــالوا لهــا:
فحكت لهم جميع ما جرى لها مع عفان وبلوقيا، ثم بعد ذلك جمعت جنودهـا وتوجهـت بهـم إلـى جبـل قـاف، 

  ألنها كانت تشتي فيه وتصيف المكان الذي رآها فيه حاسب كريم الدين.
أريـد  ثم إن الحية قالت: يا حاسب هذه حكـايتي ومـا جـرى لـي فتعجـب حاسـب مـن كـالم الحيـة ثـم قـال لهـا:

مـــن فضـــلك أن تـــأمري أحـــدًا مـــن أعوانـــك أن يخرجنـــي إلـــى وجـــه األرض وأروح إلـــى أهلـــي فقالـــت لـــه ملكـــة 



الحيات: يا حاسب ليس لك رواح من عندنا حتى يدخل الشتاء وتروح معنا إلى جبل قاف وتتفـرج فيـه علـى 
مـا يعلـم عـددهم إال اهللا تالل ورمال وأشجار وأطيار تسبح الواحد القهـار وتتفـرج علـى مـردة وعفاريـت وجـان 

  تعالى.
فلما سمع حاسب كريم الدين كالم ملكة الحيات صار مهمومًا مغمومًا ثم قال لهـا: اعلمينـي بعفـان وبلوقيـا  

لما فارقاك وسارا هل عديا السبعة بحور ووصال إلى مدفن سـيدنا سـليمان أو ال وٕاذا كانـا وصـال إلـى مـدفن 
م أو ال. فقالــت لــه: اعلــم أن عفــان وبلوقيــا لمــا فارقــاني وســارا دهنــا ســيدنا ســليمان هــل قــدرا علــى أخــذ الخــات

أقدامهما من ذلك الماء ومشيا على وجه البحر حتى عديا السبعة أبحـر، فلمـا عـديا تلـك البحـار وجـدا جـبًال 
عظيمًا شاهقًا في الهواء وهو من الزمرد األخضر وفيه عـين تجـري وترابـه كلـه مـن المسـك فلمـا وصـال إلـى 

المكان فرحا وقاال: قد بلغنا مقصـودنا، ثـم سـارا حتـى وصـال إلـى جبـل عـال فمشـيا فيـه فرأيـا مغـارة مـن ذلك 
بعيد في ذلك الجبـل وعليهـا قبـة عظيمـة والنـور يلـوح منهـا فلمـا رأيـا تلـك المغـارة قصـداها حتـى وصـال إليهـا 

راســي منصــوبة اليحصــي لهــا فــدخال فرأيــا فيهــا تختــًا منصــوبًا مــن الــذهب مرصــعًا بــأنواع الجــواهر وحولــه ك
عدد إال اهللا تعـالى، ورأيـا السـيد سـليمان نائمـًا فـوق ذلـك التخـت، وعليـه حلـة مـن الحريـر األخضـر مزركشـة 
بالذهب مرصعة بنفيس المعادن من الجوهر ويده اليمنى على صدره والخاتم في اصبعه ونور الخاتم يغلـب 

عفــان علــم بلوقيــا أقســامًا وعــزائم وقــال لــه: اقــرأ هــذه علــى نــور تلــك الجــواهر التــي فــي ذلــك المكــان، ثــم إن 
األقســام وال تتــرك قراءتهــا حتــى آخــذ الخــاتم، ثــم تقــدم عفــان إلــى التخــت حتــى قــرب منــه، وٕاذا بحيــة عظيمــة 
طلعت من تحت التخت ورعقت زعقة عظيمة فارتعد ذلك المكان من زعقتها وصار الشـرر يطيـر مـن فمهـا 

لــم ترجــع أهلكتــك، فاشــتغل عفــان باألقســام ولــم ينــزعج مــن تلــك الحيــة فنفخــت ثــم إن الحيــة قالــت لعفــان: إن 
  عليه الحية نفخة عظيمة كادت تحرق ذلك المكان وقالت: ويلك إن لم ترجع أحرقتك.

فلمــا ســمع بلوقيــا هــذا الكــالم مــن الحيــة طلــع مــن المغــارة وأمــا عفــان فإنــه لــم ينــزعج مــن ذلــك، ثــم تقــدم إلــى 
ولمس الخاتم وأراد أن يسحبه من اصبع السيد سليمان وٕاذا بالحية نفخت على عفـان السيد سليمان ومد يده 

فأحرقته وصار كوم رماد. وهاذ ما كان من أمر هؤالء. وأمـا مـا كـان مـن أمـر بلوقيـا فإنـه وقـع مغشـيًا عليـه 
  من هذا األمر، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  بعد األربعمائة  وفي الليلة الرابعة والسبعين
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن بلوقيـا لمـا رأى عفـان احتـرق وصـار كـوم رمـاد وقـع مغشـيًا عليـه، وأمـر 
الــرب جــل جاللــه جبريــل أن يهــبط إلــى األرض قبــل أن تــنفخ الحيــة علــى بلوقيــا فهــبط إلــى األرض بســرعة 

فـأتى جبريـل إلـى بلوقيـا وأيقظـه مـن غشـيته. فرأى بلوقيا مغشـيًا عليـه، ورأى عفـان احتـرق مـن نفخـة الحيـة، 
ف حكـى لـه بلوقيـا جميـع حكايتـه مـن  ؟فلما أفاق سلم عليه جبريل وقال له: من أين أتيتمـا إلـى هـذا المكـان

األول إلى اآلخر، ثم قال لـه: اعلـم أننـي مـا أتيـت إلـى هـذا المكـان إال بسـبب محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، 
آخر الزمان وال يجتمع به إال من يعيش إلى ذلك الوقـت إال مـن شـرب مـن  فإن عفان أخبرني أنه يبعث في



ماء الحياة، واليمكن ذلك إال بالحصـول علـى خـاتم سـليمان عليـه السـالم فصـحبته إلـى هـذا المكـان وحصـل 
  له ما حصل وهاهو قد احترق وأنا لم أحترق ومرادي أن تخبرني بمحمد أين يكون.

ب إلـى حـال سـبيلك فــإن زمـان محمـد بعيـد، ثـم ارتفـع جبريـل إلـى السـماء مــن فقـال لـه جبريـل: يـا بلوقيـا اذهـ
وقته وأما بلوقيا فإنه صار يبكي بكاء شديدًا وندم على ما فعـل وتفكـر قـول ملكـة الحيـات: هيهـات أن يقـدر 
أحد على أخذ الخاتم فتجبر بلوقيا في نفسه وبكـى، ثـم إنـه نـزل مـن الجبـل وسـار ولـم يـزل سـائرًا حتـى قـرب 

ن شـاطئ البحـر، وقعـد هنـاك يتعجـب مـن تلـك الجبـال والبحـار والجزائـر. وأدرك شـهرزاد الصـباح فســكتت مـ
  عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا تعجب من تلك الجبـال والبحـار والجزائـر ثـم بـات تلـك الليلـة فـي  
موضع ولما أصبح الصباح دهـن قدميـه مـن الـذي كانـا أخـذاه مـن العشـب ونـزل البحـر وصـار ماشـيًا ذلك ال

فيه أيامًا وليالي وهو يتعجب من أهوال البحر وعجائبه وغرائبـه ومـازال ماشـيًا علـى وجـه المـاء حتـى وصـل 
اح فيهــا فرآهــا إلــى جزيــرة كأنهــا الجنــة فطلــع بلوقيــا إلــى تلــك الجزيــرة وصــار يتعجــب منهــا ومــن حســنها وســ

جزيرة عظيمة ترابها زعفران وحصاها من الياقوت والمعادن الفـاخرة، وسـياجها الياسـمين وزرعهـا مـن أحسـن 
األشجار وأبهج الرياحين وأطيبها وفيها عيون جارية وحطبها من العود القماري والعود القاقلي وبوصـها مـن 

ألقحوان والسوسن والبنفسج وكـل ذلـك فيهـا أشـكال قصب السكر، وحولها الورد والنرجس والغبهر والقرنفل وا
وألوان وأطيارها تناغي على تلـك األشـجار، وهـي مليحـة الصـفات واسـعة الجهـات كثيـرة الخيـرات، قـد حـوت 
جميع الحسـن والمعـاني وتغريـد أطيارهـا ألطـف مـن رنـات المثـاني وأشـجارها باسـقة وأطيارهـا ناطقـة وأنهارهـا 

ا خالية، وفيها الغزالن تمرح والجآذر تسنح األطيـار علـى تلـك األغصـان تسـلي دافقة وعيونها جارية ومياهه
العاشــق الولهــان، فتعجــب بلوقيــا مــن هــذه الجزيــرة وعلــم أنــه قــد تــاه عــن الطريــق التــي قــد أتــى منهــا أول مــرة 

  حين كان معه عفان فساح في تلك الجزيرة وتفرج فيها إلى وقت المساء.
ى شــجرة عاليــة لينــام فوقهــا وصــار يتفكــر فــي حســن تلــك الجزيــرة فبينمــا هــو فلمــا أمســى عليــه الليــل طلــع علــ

فــوق الشــجرة علــى تلــك الحالــة إذا بــالبحر قــد اختــبط وطلــع منــه حيــوان عظــيم وصــاح صــياحًا عظيمــًا حتــى 
انزعجت حيوانات تلـك الجزيـرة مـن صـياحه، فنظـر إليـه بلوقيـا وهـو جـالس علـى الشـجرة فـرآه حيوانـًا عظيمـًا 

جــب منــه، فلــم يشــعر بعـد ســاعة إال وطلــع خلفــه مــن البحــر وحـوش مختلفــة األلــوان، وفــي يــد كــل فصـار يتع
  وحش منها جوهرة تضيء مثل السراج حتى صارت الجزيرة مثل النهار من ضياء الجواهر.

وبعـد ســاعة أقبلــت مـن الجزيــرة وحــوش ال يعلــم عـددها إال اهللا تعــالى فنظــر إليهــا بلوقيـا فرآهــا وحــوش الفــالة 
سباع ونمور وفهود، وغير ذلك من حيوانات البر ولم تزل وحوش البر مقبلة حتى اجتمعت مع وحـوش من 

البحر في جانب الجزيرة وصـاروا يتحـدثون إلـى الصـباح، فلمـا أصـبح الصـباح افترقـوا عـن بعضـهم ومضـى 
  كل واحد منهم إلى حال سبيله.



البحـر، ودهـن قدميـه مـن المـاء الـذي معـه فلما داهم بلوقيـا خـاف ونـزل مـن فـوق الشـجرة وسـار إلـى شـاطئ 
ونزل البحر الثاني وسار على وجه الماء ليالي وأيامًا حتى وصل إلى جبل عظيم وتحت ذلك الجبل واد ما 
لــه مــن آخــر وذلــك الــوادي حجارتــه مــن المغنــاطيس ووحوشــه ســباع وأرانــب ونمــور، فطلــع بلوقيــا إلــى ذلــك 

سى عليه المساء فجلس تحت قنة من قنن ذنك الجبل بجانب الجبل وساح فيه من مكان إلى مكان حتى أم
  البحر وصار يأكل من السمك الناشف الذي يقذفه البحر.

فبينما هو جالس يأكل من ذلك السمك وٕاذ بنمر عظيم أقبل على بلوقيا وأراد أن يفترسه، فالتفـت بلوقيـا إلـى 
ذي معــه ونــزل البحــر الثالــث هربــًا مــن ذلــك ذلــك النمــر فــرآه هاجمــًا عليــه ليفترســه فــدهن قدميــه مــن المــاء الــ

النمر وسار على وجه الماء في الظالم وكانت ليلة سوداء ذات ريح عظيم، وما زال سـائرًا حتـى أقبـل علـى 
جزيرة فطلع عليها فرأى فيها أشجارًا رطبة ويابسة، فأخذ بلوقيا من ثمر تلك األشجار وأكل وحمد اهللا تعالى 

  المساء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.ودار فيها يتفرج إلى وقت 
 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد، أن بلوقيـا دار يتفـرج فـي تلـك الجزيـرة ولـم يـزل دائـرًا يتفـرج فيهـا إلـى وقـت  

هاتها ولم يزل يتفرج فيها مدة عشرة أيـام المساء فنام في تلك الجزيرة ولما أصبح الصباح صار يتأمل في ج
وبعد ذلك توجه إلى شاطئ البحر ودهن قدميه ونزل البحر الرابع ومشى على الماء ليًال ونهارًا حتى وصل 
إلى جزيرة، فرأى أرضها من الرمل الناعم األبيض وليس فيها شـيء مـن الشـجر وال مـن الـزرع فتمشـى فيهـا 

شــة فــي ذلــك الرمــل، فلمــا رأى ذلــك دهــن قدميــه ونــزل فــي البحــر ســاعة فوجــد وحشــها الصــقور وهــي معش
الخــامس وســار فــوق المــاء ومــازال ســائرًا لــيًال ونهــارًا، حتــى أقبــل علــى جزيــرة صــغيرة أرضــها وجبالهــا مثــل 
البلور وفيها العروق التي يصنع منها الذهب وفيها أشـجار غريبـة مـا رأى مثلهـا فـي سـياحته وأزهارهـا كلـون 

  نها بلوقيا إلى تلك الجزيرة وصار يتفرج فيها إلى وقت المساء.الذهب فطلع م
فلمــا جــن عليــه الظــالم صــارت األزهــار تضــيء فــي تلــك الجزيــرة كــالنجوم فتعجــب بلوقيــا مــن هــذه الجزيــرة 
وقال: أن األزهار التي في هـذه الجزيـرة هـي التـي تيـبس مـن الشـمس وتسـقط علـى األرض فتضـربها الريـاح 

وتصـير أكسـيرًا فيأخـذونها ويصـنعون منهـا الـذهب، ثـم إن بلوقيـا نـام فـي تلـك الجزيـرة  فتجتمع تحت الحجارة
إلـى وقـت الصـباح وعنـد طلــوع الشـمس دهـن قدميـه مــن المـاء الـذي معـه ونــزل البحـر السـادس وسـار ليــالي 

أثمـار وأيامًا حتى أقبل على جزيرة فطلع عليها وتمشى فيها ساعة فرأى فيهـا جبلـين وعليهمـا أشـجار كثيـرة و 
تلك الشجرة كرؤوس اآلدميين وهي معلقة من شعورها ورأى فيها أشـجارًا أخـرى أثمارهـا طيـور خضـر معلقـة 
مــن أرجلهــا وفيهــا أشــجار تتوقــد مثــل النــار ولهــا فواكــه مثــل الصــبر وكــل مــن ســقطت عليــه نقطــة مــن تلــك 

الجزيــرة عجائــب، ثــم إنــه الفواكــه احتــرق بهــا، ورأى بهــا فواكــه تبكــي وفواكــه تضــحك ورأى بلوقيــا فــي تلــك 
  تمشي إلى شاطئ البحر فرأى شجرة عظيمة فجلس تحتها إلى وقت العشاء.



فلما أظلم الظالم طلع فوق الشجرة وصـار يتفكـر فـي مصـنوعات اهللا تعـالى فبينمـا هـو كـذلك إذا بـالبحر قـد 
ى أتـين تلـك اختلط وطلع منه نبات البحر وفي يد كل واحدة منهن جوهرة تضـيء مثـل المصـباح وسـرن حتـ

الشجرة وجلسن ولعبن ورقصـن وطـربن فصـار بلوقيـا يتفـرج علـيهن وهـن فـي هـذه الحالـة ولـم يـزلن فـي لعـب 
  إلى الصباح.

فلما أصبحن نزلن إلى البحر فتعجب منهن بلوقيا ونزل من فوق الشـجرة ودهـن قدميـه مـن المـاء الـذي معـه 
ال ينظــر جــبًال وال جزيــرة وال بــرًا وال واديــًا وال ونــزل البحــر الســابع وســار ولــم يــزل ســائرًا مــدة شــهرين وهــو 

ساحًال حتـى قطـع ذلـك البحـر وقاسـى فيـه جوعـًا عظيمـًا حتـى صـار يخطـف السـمك مـن البحـر ويأكلـه نيئـًا 
  من شدة جوعه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد األربعمائة 
الملــك السـعيد، أن بلوقيـا لمــا قاسـى فـي البحــر الجـوع العظـيم وصــار يخطـف السـمك مــن قالـت: بلغنـي أيهـا 

البحــر ويأكلــه نيئــًا مــن شــدة جوعــه ولــم يــزل ســائرًا علــى هــذه الحالــة حتــى انتهــى إلــى جزيــرة أشــجارها كثيــرة 
قـت الضـحى وأنهارها غزيرة، فطلع إلى تلك الجزيرة وصار يمشي فيها ويتفرج يمينًا وشماًال وكان ذلك في و 

وما زال يتمشـى حتـى أقبـل علـى شـجرة تفـاح، فمـد يـده ليأكـل مـن تلـك الشـجرة إذا بشـخص صـاح عليـه مـن 
تلك الشجرة وقال لـه: إن تقربـت إلـى هـذه الشـجرة وأكلـت منهـا شـيئًا قسـمتك نصـفين، فنظـر بلوقيـا إلـى ذلـك 

لوقيـا خـاف منـه خوفـًا شـديدًا وامتنـع الشخص فرآه طويًال طوله أربعون ذراعًا، بذراع أهـل الزمـان، فلمـا رآه ب
  عن تلك الشجرة.

فقـال لـه: ألنـك ابـن آدم وأبـوك نسـي عهـد اهللا  ؟ثم قال بلوقيا: لي شيء تمنعنـي مـن األكـل مـن هـذه الشـجرة
فقـال لـه  ؟فعصها وأكل من الشجرة فقـال لـه بلوقيـا: أي شـيء أنـت ولمـن هـذه الجزيـرة واألشـجار ومـا اسـمك

ا وهــذه األشــجار والجزيــرة للملــك صــخر، وأنــا مــن أعوانــه، وقــد وكلنــي علــى هــذه الشــخص: أنــا اســمي شــراهي
  الجزيرة.

فحكـى لـه بلوقيـا حكايتـه مـن  ؟ثم أن شراهيا سأل بلوقيا وقـال لـه: مـن أنـت ومـن أيـن أتيـت إلـى هـذه الـبالد 
ى ثـم ودعـه األول إلى اآلخر، فقال له شراهيا: التخـف ثـم جـاء لـه بشـيء مـن األكـل فأكـل بلوقيـا حتـى اكتفـ

وسار ولم يزل سائرًا مدة عشرة أيام، فبينما هو سائر في جبال ورمـال إذ نظـر غبـرة عاقـدة فـي الجـو فقصـد 
بلوقيـا صــوب تلـك الغبــرة، فســمع صـياحًا وضــربًا وهرجــًا عظيمـًا، فمشــى بلوقيـا نحــو تلــك الغبـرة حتــى وصــل 

ياح، فرأى أناسًا راكبين على خيـل وهـم إلى واد عظيم طوله مسيرة شهرين ثم تأمل بلوقيا في جهة ذلك الص
يقتتلــون مــع بعضــهم، وقــد جــرى الــدم بيــنهم حتــى صــار مثــل النهــر ولهــم أصــوات الرعــد وفــي أيــديهم رمــاح 

  وسيوف وأعمدة من الحديد وقسى ونبال، وهم في قتال عظيم فأخذه خوف شديد.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  والسبعين بعد األربعمائة وفي الليلة الثامنة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيـا لمـا رأى هـؤالء النـاس بأيـديهم السـالح وهـم فـي قتـال عظـيم أخـذه 
الخوف الشديد وتحير في أمره فبينما هو كذلك إذ رأوه فلما رأوه امتنعوا عن بعضهم وتركوا الحرب، ثم أتت 

ومـن  ؟وا مـن خلقتـه ثـم تقـدم إليـه فـارس مـنهم وقـال لـه: أي شـيء أنـتإليه طائفة منهم فلمـا قربـوا منـه تعجبـ
فقــال لــه بلوقيـا: أنــا مــن  ؟ومـن دلــك علــى هـذا الطريــق حتـى وصــلت إلــى بالدنـا ؟وٕالـى أيــن رائــح ؟أيـن أتيــت

بني آدم وجئت هائمًا في حب محمد صلى اهللا عليه وسلم ولكني تهت عن الطريق، فقال له الفـارس: نحـن 
  آدم قط وال أتى إلى هذه األرض وصاروا يتعجبون منه ومن كالمه.ما رأينا ابن 

قال له الفارس: نحن من الجان فقـال لـه بلوقيـا: يـا  ؟ثم إن بلوقيا سألهم وقال لهم أي شيء أنتم أيتها الخلقة
 فقـال لـه الفـارس ؟أيها الفارس ما سبب القتال الذي بينكم وأين مسكنكم وما اسم هـذا الـوادي وهـذه األراضـي

نحـــن مســـكننا األرض البيضـــاء وفـــي كـــل عـــام يأمرنـــا اهللا تعـــالى أن نـــأتي إلـــى هـــذه األرض ونغـــزو الجـــان 
فقـال لـه الفـارس: خلـف جبـل قـاف بمسـيرة خمسـة وسـبعين  ؟الكافرين. فقال له بلوقيا: وأين األرض البيضاء

شــغل ســوى التســبيح ســنة وهــذا األرض يقــال لهــا: أرض شــاد بــن عــاد ونحــن أتينــا إليهــا لنغزوهــا، ومــا لنــا 
  والتقديس ولنا ملك يقال له: الملك صخر وما يمكن إال أن تروح معنا إليه حتى ينظرك ويتفرج عليك.

ثم إنهم ساروا وبلوقيا معهم، حتى أتوا منـزلهم فنظـر بلوقيـا خيامـًا مـن الحريـر األخضـر، ال يعلـم عـددها إال 
ر واتسـاعها مقـدار ألـف ذراع وأطنابهـا مـن الحريـر اهللا تعالى، ورأى بينها خيمة منصـوبة مـن الحريـر األحمـ

األزرق وأوتادهــا مــن الــذهب والفضــة، فتعجــب بلوقيــا مــن تلــك الخيمــة، ثــم إنهــم ســاروا بــي حتــى أقبلــوا علــى 
الخيمة فإذا هي خيمة الملك صخر. ثم دخلوا به حتى أتوا قدام الملـك صـخر، فنظـر بلوقيـا إلـى الملـك فـرآه 

الذهب األحمر مرصع بالدر والجواهر، وعلـى يمينـه ملـوك الجـان وعلـى يسـاره جالسًا على تخت عظيم من 
الحكماء واألمراء وأرباب الدولة وغيرهم فلما رآه الملك صخر أمر أن يدخلوا به عنـده فـدخلوا بـه عنـد الملـك 
هــا فتقــدم بلوقيــا وســلم عليــه وقبــل األرض بــين يديــه فــرد عليــه الســالم الملــك صــخر ثــم قــال لــه: ادن منــي أي

الرجل فدنا منه بلوقيا حتى صار بين يديه فعند ذلك أمر الملك صخر أن ينصبوا له كرسيًا بجانبـه فنصـبوا 
  له كرسيًا بجانب الملك ثم أمره الملك صخر أن يجلس على ذلك الكرسي فجلس بلوقيا عليه.

ني إسرائيل فقـال لـه فقال له: أنا من بني آدم من ب ؟ثم إن الملك صخر سأل بلوقيا وقال له: أي شيء أنت
فحكــى لــه بلوقيــا  ؟الملــك صــخر: احــك لــي حكايتــك وأخبرنــي بمــا جــرى لــك وكيــف أتيــت إلــى هــذه األرض

  جميع ما جرى له في سياحته من األول إلى ا آلخر فتعجب الملك صخر من كالمه.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  عمائة وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد األرب
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن بلوقيــا لمــا أخبــر الملــك صــخر بجميــع مــا جــرى لــه فــي ســياحته مــن  

األول إلى اآلخر تعجب من ذلك، ثم أمر الفراشين أن يـأتوا بسـماط، فـأتوه بـه ومـدوه، ثـم إنهـم أتـوا بصـواني 
فيها خمسون جمًال مسـلوقة من الذهب األحمر وصواني من الفضة وصواني من النحاس وبعض الصواني 

وبعضها فيها عشرون جمًال وبعضها فيها خمسون رأسًا من الغـنم وعـدد الصـواني ألـف وخمسـمائة صـينية. 
فلما رأى بلوقيا ذلك تعجب غاية العجب ثم إنهم أكلوا وأكل بلوقيـا معهـم حتـى اكتفـى وحمـد اهللا تعـالى وبعـد 

ذلـك سـبحوا اهللا وصـلوا علـى نبيـه محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، ذلك رفعوا الطعام وأتوا بفواكه فأكلوا ثم بعد 
فلما سمع بلوقيا ذكر محمد تعجب وقال للملك صخر: أريد أن أسألك بعض مسائل فقال له الملـك صـخر: 
سل ماتريد، فقال له بلوقيا: يا ملك أي شيء أنتم ومن أين أصلكم ومن أين تعرفون محمدًا صـلى اهللا عليـه 

فقـال لـه الملـك صـخر: يـا بلوقيـا إن اهللا تعـالى خلـق النـار سـبع طبقـات  ؟ليـه وتحبونـهوسلم حتـى تصـلون ع
بعضـــها فـــوق بعـــض وبـــين كـــل طبقـــة مســـيرة ألـــف عـــام، وجعـــل اســـم الطبقـــة األولـــى جهـــنم وأعـــدها لعصـــاة 

حـيم المؤمنين الذين يموتون من غير توبة، واسم الطبقة الثانية لظى وأعدها للكفار، واسم الطبقة الثالثـة الج
وأعدها ليأجوج ومأجوج، واسم الرابعة السعير وأعدها لقوم إبليس واسم الخامسة سقر وأعدها لتـارك الصـالة 

  واسم السادسة الحطمة وأعدها لليهود والنصارى واسم السابعة الهاوية وأعدها للمنافقين.
الطبقــة الفوقانيــة، قــال  فهــذه الســبع طبقــات، فقــال لــه بلوقيــا: لعــل جهــنم أهــون عــذابًا مــن الجميــع أل،هــا هــي

الملك صخر: نعم هي أهون الجميع عذابًا ومع ذلـك فيهـا ألـف جبـل مـن النـار وفـي كـل جبـل سـبعون ألـف 
واد من النار وفي كـل واد سـبعون ألـف مدينـة مـن النـار وفـي كـل مدينـة سـبعون ألـف قلعـة مـن النـار، وفـي 

ت مـن ال نـار، وفـي كـل تخـت سـبعون كل قلعة سبعون ألف بيت من النار وفي كـل بيـت سـبعون ألـف تخـ
ألف نوع من العذاب وما في جميع طبقات النار يا بلوقيا أهون عذابًا من عذابها ألنها هي الطبقـة األولـى، 
وأما الباقي فـال يعلـم عـدد مـا فيهـا مـن أنـواع العـذاب إال اهللا تعـالى، فلمـا سـمع بلوقيـا هـذا الكـالم مـن الملـك 

فقال له الملك صـخر:  ؟اق من غشيته بكى، وقال: يا ملك كيف يكون حالناصخر وقع مغشيًا عليه فلما أف
يا بلوقيا ال تخف والعـم أن مـن كـان يحـب محمـد لـم تحرقـه النـار وهـو معتـوق ألجـل محمـد صـلى اهللا عليـه 
وســلم وكــل مــن كــان علــى ملتــه تهــرب منــه النــار، وأمــا نحــن فخلقنــا اهللا تعــالى مــن النــار وأول مــا خلــق اهللا 

قــات فــي جهــنم خلــق شخصــين مــن جنــوده، أحــدهما اســمه خليــت واآلخــر اســمه مليــت وجعــل خليــت المخلو 
  على صورة أسد ومليت على صورة ذئب.

وكان ذنب مليت على صورة ألنثى ولونها أبلق، وذنب خليت علـى صـورة ذكـر وهـو فـي هيئـة حيـة، وذنـب 
هللا تعـالى ذنبيهمـا أن يجتمعـا مـع مليت في هيئة سـلحفاة، وطـول ذنـب خليـت مسـيرة عشـرين سـنة، ثـم أمـر ا

  بعضيهما ويتناكحا فتوالد منهما حيات وعقارب ومسكنهما في النار ليعذب اهللا بها من يدخلها.
ثــم إن تلــك الحيــات والعقــارب تناســلوا وتكــاثروا ثــم بعــد ذلــك أمــر اهللا تعــالى ذنبــي خليــت ومليــت أن يجتمعــا 

مليــت مـن ذنــب خليــت، فلمــا وضــعت ولــدت ســبعة ذكــور ويتناكحـا ثــاني مــرة، فاجتمعــا وتناكحــا فحمــل ذنــب 



وسبع إناث فتربوا حتى كبروا فلما كبروا تزوج اإلناث بالذكور وأطاعوا والدهم إال واحدًا مـنهم عصـى والـده، 
فصار دودة وتلك الدودة هي إبليس لعنه اهللا تعالى وكان من المقـربين فإنـه عبـد اهللا تعـالى حتـى ارتفـع إلـى 

 الرحمن وصار رئيس المقربين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. السماء وتقرب من

  وفي الليلة الثمانين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك قــال لــه: إن إبلــيس كــان عبــد اهللا تعــالى وصــار رئــيس المقــربين 

لـه فـامتنع مـن ذلـك فطـرده اهللا تعـالى ولعنـه فلمـا  ولما خلق اهللا تعالى آدم عليه السـالم أمـر إبلـيس بالسـجود
  تناسل جاء ت منه الشياطين.

وأما الستة ذكور الذين قبلهم فهم الجان المؤمنون ونحن من نسلهم وهـذا أصـلنا يـا بلوقيـا فتجـب بلوقيـا مـن  
فقـال لـه  كالم الملك صخر، ثم إنه قال: يا ملك أريد منك أن تأمر واحدًا مـن أعوانـك ليوصـلني إلـى بـالدي

الملك صخر: ما نقدر أن نفعل شيئًا من ذلك إال إذا أمرنا اهللا تعالى، ولكن يـا بلوقيـا إن شـئت الـذهاب مـن 
عنــدنا فــإني أحضــر لــك فرســًا مــن خيلــي وأركبــك علــى ظهرهــا وآمرهــا أن تســير بــك إلــى آخــر حكمــي، فــإذا 

فيعرفونهـا وينزلونـك مـن فوقهـا وصلت إلى آخر حكمي يالقيك جماعـة ملـك اسـمه براخيـا، فينظـرون الفـرس 
  ويرسلونها إلينا وهذا الذي نقدر عليه ال غير.

فلما سمع بلوقيا هذا الكالم بكى وقال للملك: افعل ما تريد فأمر الملك أن يـأتوا لـه بـالفرس فـأتوا لـه بـالفرس 
فـإن فعلـت  وأركبوه على ظهرها، وقالوا له: احذر أن تنزل من فوق ظهرها أو تضربها أو تصيح فـي وجههـا

ذلــك أهلكتــك بــل اســتمر راكبــًا عليهــا مــع الســكون حتــى تقــف بــك، فــانزل عــن ظهرهــا ورح إلــى حــال ســبيلك 
فقال لهـم بلوقيـا: سـمعًا وطاعـة، ثـم ركـب الفـرس وسـار فـي الخيـام مـدة طويلـة، ولـم يمـر فـي سـيره إال علـى 

النـار تلتهـب مـن تحتهـا فلمـا مطبخ الملك صخر فنظر بلوقيا إلى قدور معلقة فـي كـل قـدر خمسـون جمـًال و 
رأى بلوقيـــا تلـــك القـــدور وكبرهـــا تأملهـــا وتعجـــب منهـــا، وأكثـــر التعجـــب والتأمـــل فيهـــا فنظـــر إليـــه الملـــك فـــرآه 
متعجبــًا مــن المطــبخ فظــن الملــك فــي نفســه أنــه جــائع فــأمر أن يجيئــوا لــه بجملــين مشــويين وربطوهمــا خلفــه 

آخـر حكـم الملـك صـخر، فوقفـت الفـرس فنـزل عنهـا على ظهر الفرس ثم إنه ودعهم وسار حتى وصل إلى 
بلوقيـا يـنفض تـراب السـفر مــن ثيابـه. وٕاذا برجـال أتـوا إليـه ونظــروا الفـرس فعرفوهـا، فأخـذوها وسـاروا وبلوقيــا 
معهم حتى وصلوا إلى الملك براخيا فلما دخل بلوقيـا علـى الملـك براخيـا سـلم عليـه فـرد عليـه السـالم، ثـم إن 

ك فــرآه جالســًا فــي صــيوان عظــيم وحولــه عســاكر وأبطــال وملــوك الجــان علــى يمينــه بلوقيــا نظــر إلــى الملــ
وشماله ثم إن الملك أمر بلوقيا أن يدنو منه فتقدم بلوقيا إليه فأجلسه الملك بجانبـه، وأمـر أن يـأتوا بالسـماط 

ل بلوقيـا فنظر بلوقيا إلى حـال الملـك براخيـا فـرآه مثـل حـال الملـك صـخر، ولمـا حضـرت األطعمـة أكلـوا وأكـ
حتــى اكتفــى وحمــد اهللا تعــالى ثــم إنهــم رفعــوا األطعمــة وأتــوا بالفاكهــة فــأكلوا، ثــم إن الملــك براخيــا ســأل بلوقيــا 

فقال لـه: مـن مـدة يـومين، فقـال الملـك براخيـا لبلوقيـا: أتـدري مسـافة كـم  ؟وقال له: متى فارقت الملك صخر
  ن شهرًا.قال: ال، قال: مسيرة سبعي ؟يوم سافرت في هذين اليومين

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الواحدة الثمانين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك براخيا قال لبلوقيا: إنـك سـافرت فـي هـذين اليـومين مسـيرة سـبعين 

رادت أن ترميـــك عـــن ظهرهـــا، شـــهرًا، ولكنـــك لمـــا ركبـــت الفـــرس فزعـــت منـــك وعلمـــت منـــك أنـــك ابـــن آدم وأ
فأثقلوهـــا بهـــذين الجملـــين، فلمـــا ســـمع بلوقيـــا هـــذا الكـــالم مـــن الملـــك براخيـــا تعجـــب وحمـــد اهللا تعـــالى علـــى 

فحكــى لــه  ؟الســالمة، ثــم إن الملــك براخيــا قــال لبلوقيــا: أخبرنــي بمــا جــرى لــك وكيــف أتيــت إلــى هــذه الــبالد
الد فلمـا سـمع الملـك كالمـه تعجـب منـه ومكـث عنـده بلوقيا جميع ما جرى له وكيف ساح وأتى إلـى هـذه الـب

  شهرين.
فلما سمع حاسب كالم ملكة الحيات تعجب غاية العجب ثـم قـال لهـا: أريـد مـن فضـلك وٕاحسـانك أن تـأمري 
أحــدًا مــن أعوانــك أن يخرجنــي إلــى وجــه األرض حتــى أروح إلــى أهلــي، فقالــت لــه ملكــة الحيــات: يــا حاســب 

ت إلـى وجـه األرض تـروح أهلـك ثـم تـدخل الحمـام وتغتسـل وبمجـرد مـا تفـرغ كريم الدين اعلم أنك متى خرج
من غسلك أموت أنا ألن ذلك يكون سببًا لموتي فقال حاسب: أنا أحلف لك ما أدخـل الحمـام طـول عمـري، 
وٕاذا وجب علي الغسل أغتسل في بيتي. فقالت له ملكة الحيات: لو حلفت لي مائـة يمـين مـا أصـدقك أبـدًا، 

يكون واعلم أنك ابن آدم مالـك عهـد، فـإن أبـاك آدم قـد عاهـد اهللا ونقـض عهـده وكـان اهللا تعـالى  فإن هذا ال
  خمر طينته أربعين صباحًا وأسجد له مالئكته وبعد ذلك الكالم نسي العهد ونسيه خالقه.

فلما سمع حاسب ذلك الكالم سكت وبكى ومكث يبكي مدة عشرة أيام ثم قـال لهـا حاسـب: أخبرينـي بالـذي  
فقالت له: اعلم يا حاسب أن بلوقيا بعد قعوده عنـد الملـك  ؟جرى لبلوقيا بعد قعوده شهرين عند الملك براخيا

بارخاي ودعـه وسـار فـي البـراري لـيًال ونهـارًا حتـى وصـل إلـى جبـل عـال فطلـع ذلـك الجبـل فـرأى فوقـه ملكـًا 
بين يـدي ذلـك الملـك لـوح مكتـوب عظيمًا جالسًا على ذلك الجبل وهو يذكر اهللا تعالى ويصلي على محمد و 

فيــه شــيء أبــيض وشــيء أســود وهــو ينظــر فــي اللــوح ولــه جناحــان أحــدهما ممــدود بالمشــرق واآلخــر ممــدود 
ومـن  ؟بالمغرب فأقبل عليه بلوقيا وسلم عليه فرد عليه السـالم، ثـم إن الملـك سـأل بلوقيـا وقـال لـه: مـن أنـت

  .؟وما اسمك ؟وغلى أين رائح ؟أين أتيت
يا: أنا من بني آدم مـن قـوم بنـي إسـرائيل وأنـا سـائح فـي حـب محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم واسـمي فقال بلوق

فحكى له بلوقيـا جميـع مـا جـرى لـه ومـا  ؟بلوقيا، فقال الملك: ما الذي جرى لك في مجيئك إلى هذه األرض
  رأى في سياحته.

لملك وقـال: أخبرنـي أنـت اآلخـر بهـذا فلما سمع الملك من بلوقيا ذلك الكالم تعجب منه، ثم إن بلوقيا سأل ا
فقال لـه: أنـا اسـمي ميخائيـل وأنـا موكـل  ؟وما اسمك ؟اللوح وأي شيء مكتوب فيه، وما هذا األمر الذي فيه
  بتصريف الليل والنهار وهذا شغلي إلى يوم القيامة.

إن بلوقيـا ودع فلما سمع بلوقيا ذلك الكالم تعجب منه ومن صورة ذلك الملـك ومـن هيبتـه وعظـم خلقتـه، ثـم 
ذلك الملك وسار ليًال وهارًا حتى وصل إلى مرج عظيم، فتمشى في ذلك المـرج فـرأى فيـه سـبعة أنهـر ورأى 
أشجارًا كثيرة، فتعجـب بلوقيـا مـن ذلـك المـرج العظـيم وسـار فـي جوانبـه فـرأى فيـه شـجرة عظيمـة وتحـت تلـك 



رأى واحدًا منهم صـورته صـورة بنـي آدم والثـاني الشجرة أربعة مالئكة، فتقدم إليهم بلوقيا ونظر إلى خلقتهم ف
صــورته صــورة وحــش، والثالــث صــورته صــورة طيــر، والرابــع صــورته صــورة ثــور وهــم مشــغولون بــذكر اهللا 
تعالى، ويقول كل منهم: إلهي وسيدي وموالي بحقك وبجاه نبيك محمد صلى اهللا عليـه وسـلم أن تغفـر لكـل 

  ى كل شيء قدير.مخلوق خلقته على صورتي وتسامحه إنك عل
فلمــا ســمع بلوقيــا مــنهم ذلــك الكــالم تعجــب وســار مــن عنــدهم لــيًال ونهــارًا حتــى وصــل إلــى جبــل قــاف فطلــع 
فوقه فرأى هناك ملكًا عظيمًا وهو جالس يسبح اهللا تعالى ويقدسه ويصلي على محمد صلى اهللا عليه وسـلم 

مـر إذ أقبـل عليـه بلوقيـا وسـلم عليـه ورأى ذلك الملك فـي قـبض وبسـط أو طـي ونشـر فبينمـا هـو فـي هـذا األ
فقـال بلوقيـا:  ؟ومـا اسـمك ؟وٕالـى أيـن رائـح ؟ومن أيـن أتيـت ؟فرد الملك عليه السالم وقال له: أي شيء أنت

أنا من بني إسرائيل من بني آدم واسمي بلوقيا وأنا سائح فلي حب محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ولكـن تهـت 
  في طريقي وحكى له جميع ما جرى.

 ؟ومـا هـذا الشـغل الـذي أنـت فيـه ؟وما هذا الجبـل ؟فرغ بلوقيا من حكايته سأل الملك وقال له: من أنت فلما
فقال له: اعلم يا بلوقيا أن هذا جبل قاف المحيط بالدنيا وكـل أرض خلقهـا اهللا فـي الـدنيا فقبضـتها فـي يـدي 

ال أو صــلح، أمرنــي أن أفعلــه فــإذا أراد اهللا تعــالى بتلــك األرض شــيئًا مــن زلزلــة أو قحــط أو خصــب أو قتــ
فأفعــل وأنــا فــي مكــاني وأعلــم أن يــدي قابضــة بعــروق األرض. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد األربعمائة 
بلوقيــا  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك قــال لبلوقيــا: واعلــم أن يــدي قابضــة بعــروق األرض فقــال

قال الملـك: نعـم خلـق اهللا ارضـًا  ؟للملك: هل خلق اهللا في جبل قاف أرضًا غير هذه األرض التي أنت فيها
بيضاء مثل الفضة وما يعلـم قـدر اتسـاعها إال اهللا سـبحانه وتعـالى، وأسـكنها مالئكـة أكلهـم وشـربهم التسـبيح 

وفـي كـل ليلـة جمعـة يـأتون إلـى هـذا الجبـل والتقديس واإلكثار من الصالة على محمد صلى اهللا عليه وسلم 
ويجتمعون ويدعون اهللا تعالى طول الليل إلى وقت الصباح ويهدون ثواب ذلك التسبيح والتقـديس والعبـادات 

  للمذنبين من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ولكن من اغتسل غسل الجمعة وهذا حالهم إلى يوم القيامة.
فقـال الملـك: نعـم خلـف جبـل قـاف  ؟: هل خلق اهللا جبـاًال خلـف جبـل قـافثم إن بلوقيا سأل الملك وقال له 

قــدره مســيرة خمســمائة عــام وهــو مــن الــثلج والبــرد وهــو الــذي منــع حــر جهــنم عــن الــدنيا، ولــوال ذلــك الجبــل 
الحترقت الـدنيا مـن حـر نـار جهـنم، وخلـف جبـل قـاف أربعـون أرضـًا فـي كـل منهـا قـدر الـدنيا أربعـون مـرة، 

ن الذهب ومنها ما هو مـن الفضـة ومنهـا مـا هـو مـن اليـاقوت ولكـل أرض مـن تلـك األراضـي منها ما هو م
لــون وأســكن اهللا فــي تلــك األراضــي مالئكــة ال شــغل لهــم ســوى التســبيح والتقــديس والتهليــل والتكبيــر ويــدعون 

يـا بلوقيـا أن األرض اهللا ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم وال يعرفون حـواء وال آدم وال لـيًال وال نهـارًا، واعلـم 
  سبع طباق بعضها فوق بعض. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك قال لبلوقيا: واعلم يا بلوقيا أن األرض سبع طبقات بعضـها فـوق 

مالئكــة ال يعلــم أوصــافه وال قــدره إال اهللا عــز وجــل، وهــو حامــل الســبع أراضــي بعــض وخلــق اهللا ملكــًا مــن ال
على كاهله وخلق اهللا تعالى تحت ذلـك الملـك صـخرة، وخلـق اهللا تعـالى تحـت تلـك الصـخرة نـورًا. وخلـق اهللا 
ى تعالى تحت ذلك النـور حوتـًا، وخلـق اهللا تعـالى تحـت ذلـك الحـوت بحـرًا عظيمـًا وقـد أعلـم اهللا تعـالى عيسـ

عليــه الســالم بــذلك الحــوت. فقــال لــه: يــارب أرنــي ذلــك الحــوت حتــى أنظــر إليــه فــأمر اهللا تعــالى ملكــًا مــن 
المالئكة أن يأخذ عيسى ويروح به إلى الحوت حتى ينظره. فأتى ذلك الملك إلى عيسى عليه السالم وأخـذه 

سى إلى الحوت فلم يره فمـر وأتى به البحر الذي فيه الحوت وقال له: انظر يا عيسى إلى الحوت فنظر عي
  الحوت على عيسى مثل البرق.

وهـل  ؟فلما رأى ذلك عيسى وقـع مغشـيًا عليـه، فلمـا أفـاق أوحـى اهللا إليـه وقـال: يـا عيسـى هـل رأيـت الحـوت
فقال عيسى: وعزتك وجاللك يا رب ما رأيته، ولكن مر على ثور عظيم قدره مسـافة  ؟علمت طوله وعرضه

شأن ذلك الثور فقـال اهللا لـه: يـا عيسـى ذلـك الـذي مـر عليـك وقـدره ثالثـة أيـام إنمـا ثالثة أيام ولم أعرف ما 
  هو رأس الثور. واعلم يا عيسى أنني في كل يوم أخلق أربعين حوتًا مثل ذلك الحوت.

فلما سمع ذلك الكالم تعجب من قدرة اهللا تعالى ثم إن بلوقيا سأل الملك وقال لـه: أي شـيء خلـق اهللا تحـت 
فقــال لــه الملــك: خلــق اهللا تحــت البحــر هــواء عظيمــًا وخلــق اهللا تحــت الهــواء نــارًا  ؟ي فيــه الحــوتالبحــر الــذ

وخلق تحت النار حيـة عظيمـة اسـمها فلـق ولـوال خـوف تلـك الحيـة مـن اهللا تعـالى، البتلعـت جميـع مـا فوقهـا 
  كالم المباح.من الهواء والنار والملك وما حمله ولم تحس بذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن ال

  
  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد األربعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك قال لبلوقيا في وصف الحية ولوال خوفهـا مـن اهللا تعـالى البتلعـت 
جميع ما فوقها من الهواء والنار والملك وما حمله ولم تحـس بـذلك ولمـا خلـق اهللا تعـالى الحيـة أوحـى إليهـا: 

فقــال اهللا تعــالى لتلــك الحيــة:  ؟إنــي أريــد منــك أن أودع عنــدك أمانــة فاحفظيهــا فقالــت الحيــة: افعــل مــا تريــد
افتحـي فــاك ففتحــت فاهــا فأدخــل اهللا جهــنم فــي بطنهــا، وقــال لهــا: احفظــي جهــنم إلــى يــوم القيامــة، فــإذا جــاء 

إلــى المحشــر، ويــأمر اهللا تعــالى  يــوم القيامــة يــأمر اهللا مالئكتــه أن يــأتوا ومعهــم سالســل يقــودون بهــا جهــنم
جهـنم أن تفـتح أبوابهـا فتفتحهـا ويطيــر منهـا شـرر كبـار أكبــر مـن الجبـال، فلمـا ســمع بلوقيـا ذلـك الكـالم مــن 

  ذلك الملك بكى بكاء شديدًا.
ثم إنه ودع الملك وسار إلى ناحية الغرب، حتى أقبل على شخصين فرآهما جالسـين وعنـدهما بـاب عظـيم  

منهما رأى أحدهما صورته صورة أسد واآلخر صورته صورة ثـور فسـلم عليهمـا بلوقيـا فـردا  مقفول فلما قرب
فقـال لهمـا بلوقيـا: أنـا مـن بنـي  ؟عليه السالم، ثم إنهما قاال له: أي شيء أنت ومن أين أتيت وٕالى أين رائح



لهما وقــال آدم وأنــا ســائح فــي حــب محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم ولكــن تهــت عــن طريقــي، ثــم إن بلوقيــا ســأ
فقاال له: نحن حراس هذا الباب. الـذي تـراه ومالنـا شـغل  ؟لهما: أي شيء أنتما وما هذا الباب الذي عندكما

ســوى التســبيح والتقــديس والصــالة علــى محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم. فلمــا ســمع بلوقيــا هــذا الكــالم تعجــب، 
ا: بحــق ربكمــا الجليــل أن تفتحــا لــي هــذا فقــاال: ال نــدري، فقــال لهمــ ؟وقــال لهمــا: أي شــيء داخــل هــذا البــاب

الباب حتى أنظر شيئًا داخله فقاال له: ما نقدر أن نفتح هذا الباب، وال يقدر على فتحه أحد مـن المخلـوقين 
إال األمــين جبريــل عليــه الســالم، فلمــا ســمع بلوقيــا ذلــك تضــرع إلــى اهللا تعــالى وقــال: يــا رب ائتنــي بــاألمين 

حتــى أنظــر مــا داخلــه فاســتجاب اهللا أمــر دعائــه، وأمــر األمــين جبريــل أن ينــزل جبريــل ليفــتح لــي هــذا البــاب 
إلى األرض ويفتح باب مجمع البحرين حتى ينظر بلوقيا، فنزل جبريل إلى بلوقيا وسلم عليه وأتى إلـى ذلـك 

قيــا البــاب وفتحــه، ثــم إن جبريــل قــال لبلوقيــا: ادخــل إلــى هــذا البــاب فــإن اهللا أمرنــي أن أفتحــه لــك، فــدخل بلو 
  وسار فيه ثم إن جبريل قفل الباب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما دخل قفل جبريل الباب وارتفـع إلـى السـماء ورأى بلوقيـا داخـل 

نصفه حلو وحـول ذلـك البحـر جـبالن وهـذان الجـبالن مـن اليـاقوت األحمـر الباب بحرًا عظيمًا نصفه مالح و 
وســار بلوقيــا حتــى أقبــل علــى هــذين الجبلــين، فــرأى فيهمــا مالئكــة مشــغولين بالتســبيح والتقــديس، فلمــا رآهــم 
بلوقيا سلم عليهم فردوا عليه السالم، فسألهم عن البحر وعن هذين الجبلين فقال له المالئكة: إن هذا مكـان 

حــت العــرش وٕان هــذا البحــر يمــد كــل بحــر فــي الــدنيا ونحــن نقســم هــذا المــاء ونســوقه إلــى األراضــي المــالح ت
لــألرض المالحــة والحلــو لــألرض الحلــوة وهــذان الجــبالن خلقهمــا اهللا ليحفظــا هــذا المــاء وهــذا أمرنــا إلــى يــوم 

  القيامة.
م بلوقيا حكايتـه مـن األول إلـى اآلخـر، ثـم فحكى له ؟وٕالى أين رائح ؟ثم إنهم سألوه وقالوا له: من أين أقبلت

إن بلوقيا سألهم عن الطريق فقالوا له: اطلع هنا على ظهر هذا البحر ليًال ونهارًا، فبينما هو سائر وٕاذا هـو 
بشاب مليح سائر على ظهـر البحـر فـأتى إليـه وسـلم عليـه فـرد عليـه السـالم، ثـم إن بلوقيـا لمـا فـارق الشـاب 

ين على وجه البحر وسيرهم مثل البرق الخاطف فتدقم بلوقيا ووقف في طريقهم فلمـا رأى أربعة مالئكة سائر 
 ؟ومـن أيـن أنـتم ؟وصلوا إليه، سـلم علـيهم بلوقيـا وقـال لهـم: أريـد أن أسـألكم بحـق العزيـز الجليـل، مـا اسـمكم

يكائيــل، فقــال واحــد مــنهم: أنــا اســمي جبريــل، والثــاني اســمه إســرافيل، والثالــث اســمه م ؟وٕالــى أيــن تــذهبون
والرابع اسمه عزرائيل، وقد ظهر في المشرق ثعبان عظيم وذلك الثعبان خرب ألـف مدينـة وأكـل أهلهـا، وقـد 
أمرنــا اهللا تعــالى أن نــروح إليــه ونمســكه ونرميــه فــي جهــنم فتعجــب مــنهم بلوقيــا ومــن عظمهــم، وســار علــى 

. وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عادته ليًال ونهارًا حتـى وصـل إلـى جزيـرة فطلـع عليهـا وتمشـى فيهـا سـاعة
  عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة السادسة والثمانيني بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن بلوقيــا طلــع إلــى الجزيــرة وتمشــى فيهــا ســاعة فــرأى شــابًا مليحــًا والنــور  

و ينـوح ويبكـي، فـأتى إليـه بلوقيـا وسـلم يلوح من وجهه، فلما قرب منه بلوقيا رآه جالسًا بين قبـرين مبنيـين وهـ
ومـا هـذان القبـران المبنيـان  ؟ومـا اسـمك ؟عليه فرد عليه السالم ثم إن بلوقيـا سـأل الشـاب وقـال لـه: ماشـأنك

فالتفت الشاب إلـى بلوقيـا وبكـى بكـاء شـديد، حتـى  ؟وما هذا البكاء الذي أنت فيه ؟اللذان أنت جالس بينهما
وقيا: اعلم يا أخي أن حكايتي عجيبة وقصتي غريبـة، وأحـب أن تجلـس عنـدي بل ثيابه من دموعه وقال لبل

واحكـي  ؟حتى تحكي لي ما رأيت فـي عمـرك ومـا سـبب مجيئـك إلـى هـذا المكـان ومـا اسـمك وٕالـى أيـن رائـح
لــك أنــا اآلخــر بحكــايتي، فجلــس بلوقيــا عنــد الشــاب وأخبــره بجميــع مــا وقــع لــه فــي ســياحته مــن األول إلــى 

كيــف مــات والــده وخلفــه، وكيــف فــتح الخلــوة ورأى فيهــا الصــندوق، وكيــف رأى الكتــاب الــذي اآلخــر، وأخبــره 
فيه صفة محمد صلى اهللا عليه وسلم وكيف تعلـق قلبـه بـه وطلـع سـائحًا فـي حبـه وأخبـره بجميـع مـا وقـع لـه 

ذلـك، فلمـا إلى أن وصل إليه، ثم قال له: وهذه حكايتي بتمامها واهللا أعلم وما أدري بالذي يجـري علـي بعـد 
اعلـم يـا بلوقيـا أننـي رأيـت السـيد  ؟سمع الشـاب كالمـه تنهـد وقـال لـه: يـا مسـكين أي شـيء رأيـت فـي عمـرك

سليمان زمانه ورأيت شيئًا ال يعد وال يحصى، وحكايتي عجيبت وقصتي غريبـة، وأريـد منـك أن تقعـد عنـدي 
  حتى أحكي لك حكايتي، وأخبرك بسبب قعودي هنا.

كـالم مـن الحيـة تعجـب وقـال: يـا ملكـة الحيـات بـاهللا عليـك أن تعتقينـي وتـأمري أحـد فلما سمع حاسب هذا ال
خدمك أن يخرجني إلى وجـه األرض واحلـف لـك يمينـًا أننـي ال أدخـل الحمـام طـول عمـري، فقالـت: إن هـذا 
األمـــر ال يكـــون وال أصـــدقك فـــي يمينـــك، فلمـــا ســـمع منهـــا ذلـــك الكـــالم بكـــى وبكـــت الحيـــات جميعـــًأ ألجلـــه، 

تتشفع له عند الملكة وتقول لها: نريد منك أن تأمري إحدانا أن يخرجنه إلى وجه األرض، ويحلف  وصارت
لك يمينًا أنه ال يدخل الحمام طول عمره وكانت ملكة الحيات اسمها يمليخا فلمـا سـمعت يلميخـا مـنهن ذلـك 

فأتتـه وأرادت أن  الكالم أقبلت علـى حاسـب وحلفتـه فحلـف لهـا ثـم أمـرت حيـة أن تخرجـه إلـى وجـه األرض،
  تخرجه.

فلمــا أتــت تلــك الحيــة لتخرجــه قــال لملكــة الحيــات: أريــد منــك أن تحكــي لــي حكايــة الشــاب الــذي قعــد عنــده 
بلوقيــا ورآه جالســًا بــين القبــرين، فقالــت: اعلــم يــا حاســب أن بلوقيــا جلــس عنــد الشــاب وحكــى لــه حكايتــه مــن 

ره بمـا جـرى لـه فـي عمـره ويعرفـه بسـبب قعـوده بـين أولها إلى آخرها ألجل أن يحكي له اآلخر قصته، ويخب
 القبرين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد األربعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن بلوقيــا لمــا حكــى للشــاب حكايتــه قــال لــه الشــاب: وأي شــيء رأيــت مــن 

رأيت السيد سليمان في زمانه ورأيـت عجائـب ال تعـد والتحصـى، واعلـم يـا أخـي أن أنا  ؟العجائب يا مسكين
أبي كان يقال له: الملك طيغموس، وكان يحكم على بالد كابل وعلى بني شهالن وهـم عشـرة آالف بهلـوان 



كل بهلوان منهم يحكم علـى مائـة مدينـة ومائـة قلعـة بأسـوارها، وكـان يحكـم علـى سـبعة سـالطين ويحمـل لـه 
ال من المشرق إلى المغرب وكان عادًال في حكمه وقد أعطاه اهللا تعالى كل هذا ومن عليـه بـذلك الملـك الم

  العظيم ولم يكن له ولد وكان مراده في عمره أن يرزقه اهللا ولدًا ذكرًا ليخلفه في ملكه بعد موته.
ن األيــام وقــال لهــم: انظــروا فــاتفق أنــه طلــب العلمــاء والمنجمــين والحكمــاء وأربــاب المعرفــة والتقــويم يومــًا مــ

طــالعي وهــل يرزقنــي اهللا فــي عمــري ولــدًا ذكــرًا، فيخلفنــي فــي ملكــي، ففــتح المنجمــون الكتــب وحســبوا طالعــه 
وناظره من الكواكب ثم قالوا له: اعلم أيها الملك أنك ترزق ولدًا ذكرًا وال يكـون ذلـك الولـد إال مـن بنـت ملـك 

ح فرحـًا شـديدًا وأعطـى المنجمـين والحكمـاء مـاًال كثيـرًا ال يعـد وال خراسان. فلما سمع طيغموس ذلك منهم فر 
يحصى وذهبوا إلى حال سـبيلهم، وكـان عنـد الملـك طيغمـوس وزيـرًا كبيـرًا وكـان بهلوانـًا عظيمـًا مقومـًا بـألف 
فــارس، وكــان اســمه عــين زار، فقــال لــه: يــا وزيــر أريــد مــن ك أن تتجهــز للســفر إلــى بــالد خراســان وتخطــب 

لك بهروان ملك خراسان وحكى الملك طيغموس لوزيره عين زار مـا أخبـره بـه المنجمـون، فلمـا سـمع بنت الم
الــوزير ذلــك الكــالم مــن الملــك طيغمــوس ذهــب مــن وقتــه وســاعته وتجهــز للســفر. وأدرك شــهرزاد الصــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد األربعمائة 
ها الملك السعيد، أن الوزير عين زار قام وتجهز للسفر ثم برز إلى خارج المدينة بالعسـاكر قالت: بلغني أي 

  واألبطال والجيوش. هذا ما كان من أمر الوزير.
وأمـــا مـــا كـــان مـــن أمـــر الملـــك طيغمـــوس فإنـــه جهـــز ألفـــًا وخمســـمائة حمـــل مـــن الحريـــر والجـــواهر واللؤلـــؤ 

ًا كثيـرًا مـن آلـة العـرش وحملهـا علـى الجمـال والبغـال وسـلمها واليواقيت والذهب والفضة والمعادن وجهز شيئ
ــا  ــم أننــا قــد جمعن ــًا مضــمونه: أمــا بعــد فالســالم علــى الملــك بهــروان اعل إلــى وزيــره عــين زار وكتــب لــه كتاب
المنجمين والحكماء وأرباب التقاويم فأخبرونا أننا نرزق ولدًا ذكرًا وال يكـون ذلـك الولـد إال مـن بنتـك. وهـا أنـا 

زت لك الوزير عين زار ومعـه أشـياء كثيـرة مـن آلـة العـرس، وٕانـي أقمـت وزيـري مقـامي فـي هـذه المسـألة جه
ووكلته في قبول العقد وأريد من فضلك أن تقضي للوزير حاجته فإنها حاجتي وال تبـدي فـي ذلـك إهمـاًال وال 

علـم يـا ملـك بهـروان أن اهللا إمهاًال. وما فعلته من الجميل فهو مقبـول منـك والحـذر مـن المخالفـة فـي ذلـك وا
قــد مــن علــي بمملكــة كابــل وملكنــي علــى بنــي شــهالن وأعطــاني ملكــًا عظيمــًا، وٕاذا تزوجــت بنتــك أكــون أنــا 
وأنت في الملك شيئًا واحدًا وأرسل إليك في كل سنة ما يكفيـك مـن المـال. وهـذا قصـدي منـك، ثـم إن الملـك 

بالسفر إلى بالد خراسان فسافر الـوزير حتـى وصـل إلـى طيغموس ختم الكتاب وناوله لوزيره عين زار وأمره 
  قرب مدينة الملك بهروان فأعلموه بقدوم وزير الملك طيغموس.

فلمـــا ســـمع الملـــك بهـــروان بـــذلك الكـــالم جهـــز أمـــراء دولتـــه للمالقـــاة وجهـــز معهـــم أكـــًال وشـــربًا وغيـــر ذلـــك، 
ين زار. فحملــوا األحمــال وســاروا حتــى وأعطــاهم عليقــًا ألجــل الخيــل وأمــرهم بالمســير إلــى مالقــاة الــوزير عــ

أقبلــوا علــى الــوزير وحطــوا األحمــال ونزلــت الجيــوش والعســاكر، وســلم بعضــهم علــى بعــض ومكثــوا فــي ذلــك 



المكان مدة عشرة أيام وهم في أكل وشرب، ثم بعد ذلك ركبوا وتوجهوا إلى المدينة وطلع الملك بهروان إلـى 
عليــه وأخــذه وتوجــه بــه إلــى القلعــة، ثــم إن الــوزير قــدم األحمــال مقابلــة وزيــر الملــك طيغمــوس وعانقــه وســلم 

والتحف وجميع األموال للملك بهروان وأعطاه الكتاب، فأخذه الملك بهروان وقراه وعرف ما فيـه وفهـم معنـاه 
وفرح فرحًا شديدًا ورحب بالوزير وقـال لـه: أشـر بمـا تريـد ولـو طلـب الملـك طيغمـوس روحـي ألعطيتـه إياهـا 

ك بهـروان مـن وقتـه وسـاعته إلـى بنتـه وأمهـا وأقاربهـا وأعلمهـم بـذلك األمـر واستشـارهم فيـه فقـالوا وذهب الملـ
  له: افعل ما شئت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد األربعمائة 
قاربهــا فقــالوا لــه: افعــل مــا شــئت ثــم إن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك استشــار البنــت وأمهــا وأ

الملـــك بهـــروان رجـــع إلـــى الـــوزير عـــين زار وأعلمـــه بقضـــاء حاجتـــه ومكـــث الـــوزير عنـــد الملـــك بهـــروان مـــدة 
شهرين ثم بعد ذلك قال الوزير للملك: إننا نريد أن تنعم علينا بما أتيناك فيه ونروح إلـى بالدنـا. فقـال الملـك 

قامـة العـرس وتجهيـز الجهـاز ففعلـوا مـا أمـرهم بـه، وبعـد ذلـك أمـر بإحضـار للوزير: سمعًا وطاعة ثم أمـر بإ
وزرائــه وجميــع األمــراء وأكــابر دولتــه فحضــروا جميعــًا، ثــم أمــر بإحضــار الرهبــان والقســيس فحضــروا وعقــدوا 
عقــد البنــت للملــك طيغمــوس وهيــأ الملــك بهــروان آلــة الســفر وأعطــى بنتــه مــن الهــدايا والتحــف والمعــادن ومــا 

نه الوصف، وأمر بفرش أزقة المدينة وزينها بأحسن زينة وسافر الوزير عين زار ببنت الملك بهـروان يكل ع
  إلى بالده.

فلما وصل الخبر إلى الملـك طيغمـوس أمـر بإقامـة الفـرح وزينـت المدينـة ثـم إن الملـك طيغمـوس دخـل علـى 
منـه ولمـا أتمـت شـهرها وضـعت بنت الملك بهروان وأزال بكارتها، فما مضـت عليـه أيـام قالئـل حتـى علقـت 

ذكــرًا مثــل البــدر فــي ليلــة تمامــه فلمــا علــم الملــك طيغمــوس أن زوجتــه وضــعت ولــدًا ذكــرًا مليحــًا فــرح فرحــًا 
شديدًا وطلب الحكماء والمنجمين وأرباب التقاويم وقال لهم: أريد منكم أن تنظـروا طـالع هـذا المولـود ونـاظره 

ه فحســب الحكمــاء والمنجمــون طالعــه ونــاظره، فــرأوا الولــد ســعيدًا مــن الكواكــب وتخبرونــي بمــا يلقــاه فــي عمــر 
ولكنه يحصل له في أول عمره تعب وذلك عنـد بلوغـه خمـس عشـرة سـنة، فـإن عـاش بعـدها رأى خيـرًا كثيـرًا 
وصار ملكًا عظيمًا أعظم من أبيه وعظم سعده وهلك ضده وعاش عيشًا هنيئـًا وٕان مـات فـال سـبيل إلـى مـا 

  فات واهللا أعلم.
فلما سمع الملك ذلك الخبر فـرح فرحـًا شـديدًا وسـماه جانشـاه وسـلمه للمراضـع والـدايات وأحسـن تربيتـه فلمـا  

بلـــغ مـــن العمـــر خمـــس ســـنين علمـــه أبـــوه القـــراءة وصـــار يقـــرأ فـــي اإلنجيـــل، وعلمـــه فنـــون الحـــرب والطعـــن 
امًال فــي جميــع والضــرب فــي أقــل مــن ســبع ســنين، وجعــل يركــب للصــيد والقــنص، وصــار بهلوانــًا عظيمــًا كــ

آالت الفروسـية وصــار أبــوه كلمـا ســمع بفروســيته فـي جميــع آالت الحــرب يفـرح فرحــًا شــديدًا، فـاتفق فــي يــوم 
مــن األيــام أن الملــك طيغمــوس أمــر عســكره أن يركبــوا للصــيد والقــنص، فطلعــت العســكر والجيــوش فركــب 

يد والقــنص إلــى عصــر اليــوم الثالــث الملــك هــو وابنــه جانشــاه وســاروا إلــى البــراري والقفــار، واشــتغلوا بالصــ



فســنحت لجانشــاه غزالــة عجيبــة اللــون وشــردت قدامــه فلمــا نظــر جانشــاه إلــى تلــك الغزالــة وهــي شــاردة قدامــه 
تبعها وأسرع في الجري وراءهـا، وهـي هاربـة، فانتبـذ سـبعة مماليـك مـن مماليـك الملـك طيغمـوس وذهبـوا فـي 

وراء تلك الغزالة راحـوا مسـرعين وراءه وهـم علـى خيـل سـوابق اثر جانشاه فلما نظروا إلى سيدهم وهو مسرع 
ومــازالوا ســائرين حتــى وصــلوا إلــى بحــر فتهــاجم الجميــع علــى الغزالــة ليمســكوها قنصــًا ففــرت مــنهم الغزالــة 

  وألقت نفسها في البحر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التسعين بعد األربعمائة 
لغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن جانشـاه هـو ومماليكـه لمـا هجمـوا علـى الغزالـة ليمسـكوها قنصـًا، ففـرت قالت: ب

منهم ورمت نفسها في البحر، وكان في ذلك البحر مركب صياد فنطت فيه الغزالة، فنـزل جانشـاه ومماليكـه 
اه ينظر إلى جزيرة عظيمة، عن خيولهم إلى المركب وقنصوا الغزالة وأرادوا أن يرجعوا إلى البر، وٕاذا بجانش

فقال للماليك الذين معه: إني أريد أن أذهـب إلـى هـذه الجزيـرة فقـالوا لـه سـمعًا وطاعـة وسـاروا بالمركـب إلـى 
ناحية الجزيرة حتى وصلوا إليها فلما وصلوا إليها طلعوا فيها وساروا يتفرجون عليها. ثم بعد ذلك عادوا إلى 

لــة معهــم قاصــدين البــر الــذي أتــوا منــه فأمســى علــيهم المســاء وتــأهبوا فــي المركــب ونزلــوا فيهــا وســاروا والغزا
البحر فهبت عليهم الريح وأجرت المركب فـي وسـط البحـر ونـاموا إلـى وقـت الصـباح، ثـم انتبهـوا ال يعرفـون 

  الطريق وهم ال يزالوا سائرين في البحر. هذا ما كان من أمرهم.
شــاه فإنــه تفقــد ابنــه فلــم يــره فــأمر العســكر أن يــروح جماعــة وأمــا مــا كــان مــن أمــر الملــك طيغمــوس والــد جان

منهم إلى طريـق فصـاروا دائـرين يفتشـون علـى ابـن الملـك طيغمـوس وذهـب جماعـة مـنهم إلـى البحـر، فـرأوا 
المملوك الذي خلوه عند الخيل فـأتوه وسـألوه عـن سـيده وعـن السـتة مماليـك فـأخبرهم المملـوك بمـا جـرى لهـم 

ل ورجعــوا إلــى الملــك طيغموصــس وأخبــروه بــذلك الخبــر فلمــا ســمع الملــك ذلــك الكــالم فأخــذوا المملــوك والخيــ
بكــى بكــاء شــديدًا ورمــى التــاج مــن فــوق رأســه وعــض يديــه نــدمًا وقــام مــن وقتــه وكتــب كتبــًا، وأرســلها إلــى 
الجزائر التي فـي البحـر وجمـع مائـة مركـب وأنـزل فيهـا عسـاكر، وأمـرهم أن يـدوروا فـي البحـر ويفتشـوا علـى 
ولده جانشاه ثم إن الملك أخذ بقية العساكر والجيوش ورجع إلى المدينة وصار فـي نكـد شـديد، ولمـا علمـت 

  والدة جانشاه بذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد األربعمائة 

بـذلك لطمـت علـى وجههـا وأقامـت عـزاءه. هـذا  قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن والدة جانشاه لمـا علمـت
  ما كان من أمرهم.

وأما ما كان من أمر جانشاه والمماليك الذين معه، فإنهم لم يزالوا تائهين في البحر، ولـم يـزل الـرواد دائـرين 
يفتشـــون علـــيهم فـــي البحـــر مـــدة عشـــرة أيـــام فمـــا وجـــدوهم فرجعـــوا إلـــى الملـــك وأعلمـــوه بـــذلك ثـــم إن جانشـــاه 

ك الذين معه هـب علـيهم ريـح عاصـف وسـاق المركـب الـذي هـم فيـه حتـى أوصـله إلـى جزيـرة فطلـع والممالي
جانشــاه والســتة مماليــك مــن المركــب وتمشــوا فــي تلــك الجزيــرة حتــى وصــلوا إلــى عــين مــاء فــي وســط تلــك 



ن الرجــل الجزيــرة، فــرأوا رجــًال جالســًا علــى بعــد قريبــًا مــن العــين فــأتوه وســلموا عليــه فــرد علــيهم الســالم ثــم إ
  كلمهم بكالم مثل صفير الطير.

فلما سمع جانشاه كالم الرجل تعجب، ثم إن الرجل التفت يمينًا وشماًال وبينما هم يتعجبون مـن ذلـك الرجـل 
إذ هــو انقســم إلــى نصــفين وراح كــل نصــف فــي ناحيــة وبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل علــيهم أصــناف رجــال ال 

وا حتــى وصــلوا إلــى العــين، وصــار كــل واحــد مــنهم منقســمًا تحصــى وال تعــد وأتــوا مــن جانــب الجبــل وســار 
  نصفين ثم إنهم أتوا جانشاه والمماليك ليأكلوهم.

فلما رآهم جانشاه يريدون أكلهم هرب منهم وهربت معه المماليك فتبعهم هـؤالء الرجـال فـأكلوا مـن المماليـك  
ثالثــة مماليــك ودفعــوا المركــب إلــى ثالثــة وبقــي ثالثــة مــع جانشــاه، ثــم إن جانشــاه نــزل فــي المركــب ومعــه ال

وســط البحــر وســاروا لــيًال ونهــارًا وهــم ال يعرفــون أيــن تــذهب بهــم المركــب، ثــم إنهــم ذبحــوا الغزالــة وصــاروا 
يقتــاتون منهــا فضــربتهم الريــاح فــألقتهم إلــى جزيــرة أخــرى فنظــروا إلــى تلــك الجزيــرة فــرأوا فيهــا أشــجارًا وأنهــارًا 

  يع الفواكه واألنهار تجري من تحت تلك األشجار وهي كأنها الجنة.وأثمارًا وبساتين وفيها من جم
فقــال  ؟فلمــا رأى جانشــاه تلــك الجزيــرة أعجبتــه وقــال للماليــك: مــن فــيكم يطلــع هــذه الجزيــرة وينظــر لنــا خبرهــا

مملوك منهم: أنا أطلع وأكشف لكم عن خبرهـا وأرجـع إلـيكم، فقـال جانشـاه: هـذا أمـر اليكـون وٕانمـا تطلعـون 
الثالثة وتكشفون خبر هذه الجزيرة وأنا قاعد لكم في المركـب حتـى ترجعـوا، ثـم إن جانشـاه أنـزل الثالثـة أنتم 

مماليــك ليكشــفوا عــن خبــر هــذه الجزيــرة، فطلــع الثالثــة إلــى الجزيــرة. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن 
  الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد األربعمائة 
أيها الملك السعيد، أن المماليك الثالثة لما طلعوا إلى الجزيرة داروا فيها شرقًا وغربًا فلم يجـدوا قالت: بلغني 

فيها أحدًا ثـم مشـوا فيهـا إلـى وسـطها فـرأوا علـى بعـد قلعـة مـن الرخـام األبـيض وبيوتهـا مـن البلـور الصـافي، 
عنـه الوصـف وفيـه جميـع المشـموم وفي وسط تلك القلعة بستان فيه جميـع الفواكـه اليابسـة والرطبـة مـا يكـل 

ورأوا في تلك القلعة أشجارًا وأثمارًا وأطيارًا تناغي علـى تلـك األشـجار، وفيهـا بحيـرة عظيمـة وبجانـب البحيـرة 
إيوان عظيم وعلى ذلك اإليوان كراسي منصوبة وفي وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذهب األحمـر 

  مرصع بأنواع الجواهر واليواقيت.
المماليك حسن تلك القلعة وذلك البستان داروا في تلك القلعـة يمينـًا وشـماًال فمـا رأوا فيهـا أحـدًا، ثـم  فلما رأى

طلعوا من القلعـة ورجعـوا إلـى جانشـاه وأعلمـوه بمـا رأوه فلمـا سـمع جانشـاه ابـن الملـك مـنهم هـذا الخبـر قـال: 
ركــب وطلعـت معـه المماليـك وســاروا إنـه البـد لـي مـن أن أتفــرج فـي هـذه القلعـة، ثــم إن جانشـاه طلـع مـن الم

حتى أتوا القلعة ودخلوا فيها فتعجب جانشاه مـن حسـن ذلـك المكـان ثـم داروا يتفرجـون فـي البسـتان ويـأكلون 
من تلك الفواكه ولم يزالوا دائرين إلـى وقـت المسـاء، ولمـا أمسـى علـيهم المسـاء أتـوا إلـى الكراسـي المنصـوبة 

الوســط، وصــارت الكراســي منصــوبة عــن يمينــه وشــماله ثــم إن وجلــس جانشــاه علــى التخــت المنصــوب فــي 



جانشـــاه لمـــا جلـــس علـــى ذلـــك التخـــت صـــار يتفكـــر ويبكـــي علـــى فـــراق تخـــت والـــده وعلـــى فـــراق بلـــده وأهلـــه 
  وأقاربه، وبكت حوله الثالثة مماليك.

قــردة فبينمــا هــم فــي ذلــك األمــر إذا بصــيحة عظيمــة مــن جانــب البحــر فــالتفتوا إلــى تلــك الصــيحة، فــإذا هــم 
كــالجراد المنتشــر، وكانــت تلــك القلعــة والجزيــرة للقــردة ثــم إن هــؤالء القــردة لمــا رأوا المركــب الــذي أتــى فيــه 
جانشاه خسفوه على شاطئ البحر، وأتوا إلى جانشـاه وهـو جـالس فـي القلعـة قالـت ملكـة الحيـات كـل هـذا يـا 

  حاسب مما يحكيه الشاب الجالس بين القبرين لبلوقيا.
قالت له ملكة الحيات: لمـا طلـع جانشـاه جلـس علـى  ؟ب: وما فعل جانشاه مع القردة بعد ذلكفقال لها حاس

التخت والمماليك عن يمينه وشـماله أقبـل علـيهم القـردة فـأفزعوهم وأخـافوهم خوفـًا عظيمـًا، ثـم دخلـت جماعـة 
ه ووضـعوا أيـديهم من القـردة وتقـدموا إلـى أن قربـوا مـن التخـت الجـالس عليـه جانشـاه وقبلـوا األرض بـين يديـ

علــى صــدورهم ووقفــوا قدامــه ســاعة، وبعــد ذلــك أقبلــت جماعــة مــنهم ومعهــم غــزالن، فــذبحوها وأتــوا بهــا إلــى 
القلعة وسلخوها وقطعوا لحمها وشووها حتى طابت لألكـل، وحطوهـا فـي صـيوان مـن الـذهب والفضـة ومـدوا 

وق التخــت وأكــل وأكلــت معــه القــرود الســماط وأشــاروا إلــى جانشــاه وجماعتــه أن يــأكلوا فنــزل جانشــاه مــن فــ
والمماليــك حتــى اكتفــوا مــن األكــل، ثــم إن القــرود رفعــوا ســماط الطعــام وأتــوا بفاكهــة فــأكلوا منهــا وحمــدوا اهللا 
تعــالى، ثــم إن جانشــاه أشــار إلــى أكــابر القــرود باإلشــارة وقــال لهــم: ماشــأنكم ولمــن هــذا المكــان فقــال القــردة 

ان لسيدنا سليمان بـن داود عليهمـا السـالم وكـان يـأتي إليـه فـي كـل سـنة مـرة باإلشارة اعلم أن هذا المكان ك
  يتفرج فيه ويروح من عندنا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد األربعمائة 

لــه أن هــذا المكــان لســيدنا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جانشــاه أخبرتــه القــرود عــن القلعــة وقــالوا  
سـليمان بـن داود، وكـان يـأتي إليــه فـي كـل سـنة مـرة يتفــرج ويـروح مـن عنـدنا ثـم قالــت لـه القـرود: اعلـم أيهــا 
الملك أنك بقيت علينا سلطانًا ونحن في خدمتك وكل واشرب وكل ما أمرتنا بـه نفعلـه، ثـم قـام القـرود وقبلـوا 

حـال سـبيله، ونـام جانشـاه فـوق التخـت ونـام المماليـك حولـه  األرض بين يديه، وانصرف كل واحد منهم إلى
علــى الكراســي إلــى وقــت الصــبح ثــم دخــل عليــه األربعــة وزراء الرؤســاء علــى القــرود وعســاكرهم حتــى امــتأل 
ذلك المكان وصاروا حوله صفًا بعد صف وأتت الوزراء واشـاروا إلـى جانشـاه أن يحكـم بيـنهم بالصـواب، ثـم 

وانصـرفوا وبقـي مـنهم جانـب قـدام الملـك جانشـاه مـن أجـل الخدمـة ثـم أقبـل قـردة  صاح القـرود علـى بعضـهم
وهم معهم كالب في صورة الخيل وفي راس كل كلب منهم سلسلة فتعجب جانشـاه مـن هـؤالء الكـالب ومـن 
عظم خلقتها، ثم إن وزراء القـرود أشـاروا لجانشـاه أن يركـب ويسـير معهـم فركـب جانشـاه والثالثـة المماليـك، 

ب معهم عسكر القرود وصاروا مثل الجراد المنتشر، بعضهم راكب وبعضهم مـاش فتعجـب مـن أمـورهم ورك
ولم يزالوا سـائرين إلـى شـاطئ البحـر. فلمـا رأى جانشـاه المركـب الـذي كـان راكبـًا فيـه قـد خسـف، التفـت إلـى 

ك أنكــم لمــا أتيــتم إلــى فقــالوا لــه: اعلــم أيهــا الملــ ؟وزرائــه مــن القــرود وقــال لهــم: أيــن المركــب الــذي كــان هنــا



جزيرتنا علمنا بأنك تكون سلطانًا علينا وخفنا أن تهربـوا منـا إذا أتينـا عنـدكم وتنزلـوا المركـب فمـن أجـل ذلـك 
  خسفناه.

فلمــا ســمع جانشــاه هــذا الكــالم التفــت إلــى المماليــك وقــال لهــم: مــا بقــي لنــا حيلــة فــي الــرواح مــن عنــد هــؤالء 
عالى ثـم سـاروا ومـازالوا سـائرين حتـى وصـلوا إلـى شـاطئ نهـر وفـي جانـب القرود ولكن نصبر لما قدر اهللا ت

ذلــك النهــر جبــل عــال فنظــر جانشــاه إلــى ذلــك الجبــل فــرأى غيالنــًا كثيــرة، فالتفــت إلــى القــرود وقــال لهــم: مــا 
فقـــال لـــه القـــرود: اعلـــم أيهـــا الملـــك أن هـــؤالء الغـــيالن أعـــداءنا ونحـــن أتينـــا لنقـــاتلهم،  ؟شـــأن هـــؤالء الغـــيالن

عجب جانشاه من هؤالء الغيالن ومن عظم خلقتهم وهم راكبـون علـى الخيـل ورؤوس بعضـهم علـى صـورة فت
  رؤوس البقر وبعضهم على صورة الجمال.

فلمـــا رأى الغـــيالن عســـكر القـــرود هجمـــوا علـــيهم ووقفـــوا علـــى شـــاطئ النهـــر وصـــاروا يرجمـــونهم بشـــي مـــن 
رأى جانشــاه الغــيالن غلبــوا القــرود زعــق علــى الحجــارة فــي صــورة العواميــد وحصــل بيــنهم حــرب عظــيم فلمــا 

المماليك وقال لهم: اطلعوا القسي والنشاب وارموا علـيهم بالنبـال حتـى تقتلـوهم وتـردوهم عنـا. وأدرك شـهرزاد 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد األربعمائة 
قال لمماليكه: ارموا الغيالن بالنبال وردوهـم عنـا ففعـل المماليـك قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه 

  ما أمرهم به جانشاه حتى حصل للغيالن كرب عظيم وقتل منهم خلق كثير وانهزموا وولوا هاربين.
فلما رأى القـرود مـن جانشـاه هـذا األمـر نزلـوا فـي النهـر وعبـروه وجانشـاه معهـم وطـردوا الغـيالن حتـى غـابوا 

هزمــوا وقتــل مــنهم كثيــر ولــم يــزل جانشـاه والقــرود ســائرين حتــى وصــلوا إلــى جبــل عــال فنظــر عـن أعيــنهم وان
جانشاه إلى ذلك الجبل فوجـد فيـه لوحـًا مـن المرمـر مكتوبـًا فيـه: اعلـم يـا مـن دخـل هـذه األرض إنـك تصـير 

يـة الجبـل سلطانًا علـى هـؤالء القـرود ومـا يتـأتى لـك رواحـًا مـن عنـدهم إال إن رحـت مـن الـدرب الشـرقي بناح
وطولـــه ثالثـــة أشـــهر وأنـــت ســـائر بـــين الوحـــوش والغـــيالن والمـــردة والعفاريـــت وبعـــد ذلـــك تنتهـــي إلـــى البحـــر 
المحيط بالدنيا أو رحت من الدرب الغربي وطوله أربعة أشهر وفي رأسه وادي النمل حتـى تنتهـي إلـى جبـل 

ذلـك اللـوح. وأدرك شـهرزاد الصـباح  عال وذلك الجبل يتوقد مثل النار ومسـيرة عشـرة أيـام، فلمـا رأى جانشـاه
  فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والتسعين بعد األربعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جانشــاه لمــا رأى ذلــك اللــوح قــرأه ورأى فيــه مــا ذكرنــاه ورأى فــي آخــر 
شـدة عزمـه، وذلـك النهـر فـي كـل  الكالم، ثم تنتهي إلى نهر عظيم وهو يجـري وجريانـه يخطـف البصـر مـن

يوم سبت ييبس وبجانبه مدينة أهلها كلهم يهود ولد بن محمد جحود ما فيهم مسلم وما فـي هـذه األرض إال 



هذه المدينة وما دمت مقيم عند القرود هم منصورون على الغيالن واعلم أن هـذا اللـوح كتبـه السـيد سـليمان 
  بن داود عليه السالم.

بكى بكاء شديدًا، ثـم التفـت إلـى مماليكـه وأعلمهـم بمـا هـو مكتـوب علـى اللـوح، وبعـد ذلـك  فلما قرأه جانشاه 
ركـــب وركـــب حولـــه عســـاكر القـــرود وصـــاروا فرحـــانين بالنصـــر علـــى أعـــدائهم، ورجعـــوا إلـــى قلعـــتهم ومكـــث 
جانشــاه فــي القلعــة ســلطانًا علــى القــرود ســنة ونصــف ثــم بعــد ذلــك أمــر جانشــاه عســاكر القــرود أن يركبــوا 

لصــيد والقــنص، فركبــوا وركــب معهــم جانشــاه ومماليكــه وســاروا فــي البــراري والقفــار، ولــم يزالــوا ســائرين مــن ل
  مكان إلى مكان حتى عرف وادي النمل ورأى اإلمارة المكتوبة في اللوح المرمر.

دة فلمــا رأى ذلــك أمــرهم أن ينزلــوا فــي ذلــك المكــان، فنزلــوا ونزلــت عســاكر القــرود ومكثــوا فــي أكــل وشــرب مــ
عشرة أيام، ثم اختلى جانشاه بمماليكه لية من الليالي وقال لهم: إني أريد أن نهـرب ونـروح إلـى وادي النمـل 
ونسير إلى مدينة اليهود لعل اهللا ينجينا من هؤالء القرود ونروح إلى حال سبيلنا فقالوا له سـمعًا وطاعـة. ثـم 

ماليـك وتسـلحوا بأسـلحتهم وحزمـوا أوسـاطهم إنه صبر حتى مضى من الليل شيء قليل وقام وقامت معـه الم
بالسيوف والخناجر وما أشبه ذلك من آالت الحرب وخـرج جانشـاه هـو ومماليكـه وسـاروا مـن أول الليـل إلـى 

  وقت الصبح.
فلما انتبه القرود من نومهم لم يـروا جانشـاه وال مماليكـه فعلمـوا أنهـم هربـوا مـنهم فقالمـت جماعـة مـن القـرود 

احية الدرب الشرقي وجماعة ركبوا وساروا إلى وادي النمـل. فبينمـا القـرود سـائرين إذ نظـروا وركبوا وساروا ن
جانشاه والمماليك معه وهم مقبلـون علـى وادي النمـل فلمـا رأوهـم أسـرعوا وراءهـم، فلمـا نظـرهم جانشـاه هـرب 

هجمــت علــيهم وهربــت معــه المماليــك ودخلــوا وادي النمــل، فمــا مضــت ســاعة مــن الزمــان، إال والقــرود قــد 
وأرادوا أن يقتلوا جانشاه هو ومماليكه وٕاذا هم بنمل قد خرج من تحت األرض مثل الجراد المنتشر كـل نملـة 

  منه قدر الكلب.
فلمــا رأى النمــل القــرود هجــم علــيهم وأكــل مــنهم جماعــة وقتــل مــن النمــل جماعــة كثيــرة ولكــن حصــل النصــر 

ســمه نصــفين وصــار العشــرة قــرود يركبــون النملــة الواحــدة للنمــل وصــارت النملــة تــأتي إلــى القــرد وتضــربه فتق
ويمسكونها ويقسمونها نصفين ووقع بينهم حرب عظـيم إلـى وقـت المسـاء. ولمـا أمسـى الوقـت هـرب جانشـاه 

  هو والمماليك في بطن الوادي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد األربعمائة 
الــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أنــه لمــا أقبــل المســاء هــرب جانشــاه هــو ومماليكــه فــي بطــن الــوادي إلــى ق

الصباح، فلما أصبح الصباح أقبل القرود على جانشاه، فلما رآهـم زعـق علـى مماليكـه وقـال لهـم: اضـربوهم 
قــرد عظــيم لــه أنيــاب مثــل بالســيوف فســحب المماليــك ســيوفهم وجعلــوا يضــربون القــرود يمينــًا وشــماًال. فتقــدم 

أنياب الفيل وأتى إلى واحد من المماليـك وضـربه فقسـمه نصـفين وتكـاثرت القـرود علـى جانشـاه، فهـرب إلـى 
أســفل الــوادي ورأى هنــاك نهــرًا عظيمــًا وبجانبــه نمــل عظــيم. فلمــا رأى النمــل جانشــاه مقــبًال عليــه احتــاط بــه، 



ا رأت عساكر النمل ذلك تكاثروا على المملوك وقتلـوه وٕاذا بمملوك ضرب نملة بالسيف فقسمها نصفين. فلم
  فبينما هم في هذا األمر إذا بالقرود قد أقبلوا من فوق الجبل وتكاثروا على جانشاه.

فلما رأى جانشاه اندفاعهم عليه، نـزع ثيابـه ونـزل فـي النهـر ونـزل معـه المملـوك الـذي بقـي وعامـا فـي المـاء 
شجرة على شـاطئ النهـر مـن الجهـة األخـرى، فمـد يـده إلـى غصـن مـن إلى وسط النهر، ثم إن جانشاه رأى 

أغصانها وتناوله وتعلق به وطلـع إلـى البـر، وأمـا المملـوك فإنـه غلـب عليـه التيـار فأخـذه وقطعـه فـي الجبـل 
وصار جانشاه واقفًا وحده في البر يعصر ثيابه وينشفها في الشمس ووقع بين القرود والنمل قتال عظـيم ثـم 

  د إلى بالدهم. هذا ما كان من أمر القرود والنمل.رجع القرو 
وأمــا مــا كــان مــن أمــر جانشــاه فإنــه صــار يبكــي إلــى وقــت المســاء ثــم دخــل مغــارة واســتكن فيهــا وقــد خــاف  

خوفــًا شــديدًا واســتوحش لفقــد مماليكــه، ثــم ســار ولــم يــزل ســائرًا ليــالي وأيامــًا وهــو يأكــل مــن األعشــاب حتــى 
مثل النار. فلما أتى إليه سار فيه حتى وصل إلى النهر الـذي ينشـف كـل يـوم وصل إلى الجبل الذي يتوقد 

سبت فلما وصل إليه رآه نهرًا عظيمًا وبجانبه مدينة عظيمة وهي مدينـة اليهـود التـي رآهـا مكتوبـة فـي اللـوح 
ر فأقام هناك إلى أن أتى يوم السبت ونشف النهر، ثم مشى من النهـر حتـى وصـل إلـى مدينـة اليهـود فلـم يـ

فيهــا أحــدًا فمشــى فيهــا حتــى وصــل إلــى بــاب بيــت ففتحــه ودخلــه فــرأى أهلــه ســاكتين ال يتكلمــون أبــدًا، فقــال 
لهم: إني رجل غريب جائع فقالوا له بإشارة: كل واشرب وال تتكلم فقعد عندهم وأكل وشرب ونام تلك الليلـة، 

فلمـا سـمع  ؟ت وٕالـى أيـن رائـحفلما أصبح الصباح سلم عليه صـاحب البيـت ورحـب بـه وقـال لـه: مـن أيـن أنـ
جانشاه كالم ذلك اليهودي بكى بكاء شـديدًا وحكـى لـه قصـته وأخبـره بمدينـة أبيـه فتعجـب اليهـودي مـن ذلـك 
وقال له: ما سمعنا بهذه المدينة قط غير أننا كنا نسمع من قوافل التجار أن هناك بالدًا تسمى بالد الـيمن، 

فقـال لـه اليهـودي: إن  ؟تخبـر بهـا التجـار كـم تبعـد عـن هـذا المكـانفقال جانشـاه لليهـودي: هـذه الـبالد التـي 
تجار تلك القوافل يزعمون أن مدة سفرهم من بالدهم إلـى هنـا سـنتان وثالثـة أشـهر، فقـال جانشـاه لليهـودي: 

  فقال له: تأتي في السنة القابلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟ومتى تأتي القافلة
 

  ليلة السابعة والتسعين بعد األربعمائة وفي ال
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن جانشـاه لمـا سـأل اليهـودي عـن مجـيء القافلـة قـال لـه: تـأتي فـي السـنة 
القابلة فلما سمع جانشـاه كالمـه بكـى بكـاء شـديدًا وحـزن علـى نفسـه وعلـى مماليكـه، وعلـى فـراق أمـه وأبيـه، 

له اليهودي: ال تبك يا شاب واقعد عنـدنا حتـى تـأتي القافلـة ونحـن نرسـلك  وعلى ما جرى له في سفره، فقال
  معها إلى بالدك.

فلمــا ســمع جانشــاه ذلــك الكــالم قعــد عنــد اليهــودي مــدة شــهرين وصــار فــي كــل يــوم يخــرج إلــى أزقــة المدينــة 
شـماًال فسـمع رجـًال ويتفرج فيها، فاتفق أنه خرج على عادته يومًا مـن األيـام ودار فـي شـوارع المدينـة يمينـًا و 

ينــادي ويقــول: مــن يأخــذ ألــف دينــار وجاريــة حســناء بديعــة الحســن والجمــال، ويعمــل لــي شــغًال مــن وقــت 
الصباح إلى الظهر فلم يجبه أحد، فلما سمع جانشاه كالم المنادي قال في نفسه: لوال أن هذا الشـغل خطـر 



إلـى الظهـر، ثـم إن جانشـاه تمشـى  ما كان صاحبه يعطي ألـف دينـار وجاريـة حسـناء فـي شـغل مـن الصـبح
  إلى المنادي وقال له: أنا أعمل هذا الشغل.

فلمــا ســمع المنــادي مــن جانشــاه هــذا الكــالم أخــذه وأتــى بــه إلــى بيــت التــاجر فــدخل هــو وجانشــاه هــذا البيــت 
مــه فوجــده بيتــًا عظيمــًا ووجــد هنــاك رجــًال يهوديــًا آخــرًا جالســًا علــى كرســي مــن األبنــوس، فوقــف المنــادي قدا

وقال له: أيها التاجر إن لي ثالثة شهور وأنا أنـادي فـي المدينـة فلـم يجبنـي أحـد إال هـذا الشـاب. فلمـا سـمع 
التاجر كالم المنادي رحب بجانشاه وأخذه ودخل به إلى مكان نفيس وأشار إلى عبيده أن يأتوا لـه بالطعـام، 

غسـال أيـديهما وأتــوا بالمشـروب فشـربا ثــم إن فمـدوا لـه السـماط وأتــوا بـأنواع األطعمـة فأكـل التــاجر وجانشـاه و 
التــاجر قــام وأتــى لجانشــاه بكــيس فيــه ألــف دينــار وأتــى لــه بجاريــة بديعــة الحســن والجمــال وقــال لــه: خــذ هــذه 
الجاريــة وهــذا المــال فــي الشــغل الــذي تعملــه، فأخــذ جانشــاه الجاريــة والمــال وأجلــس الجاريــة بجانبــه وقــال لــه 

  غل ثم ذهب التاجر من عنده ونام جانشاه هو والجارية في تلك الليلة.التاجر: في غد اعمل لنا الش
ولما أصبح الصباح راح إلى الحمام فأمر التـاجر عبيـده أن يـأتوا لـه ببدلـة مـن الحريـر فـأتوا لـه ببدلـة نفيسـة 

توا من الحرير وصبروا حتى خـرج مـن الحمـام وألبسـوه البدلـة وأتـوا بـه إلـى البيـت، فـأمر التـاجر عبيـده أن يـأ
بالجنك والعود والمشروب، فأتوا إليهما بذلك فشربا ولعبا وضحكا إلى أن مضى من الليـل نصـفه وبعـد ذلـك 

  ذهب التاجر إلى حريمه، ونام جانشاه مع الجارية إلى وقت الصباح ثم راح إلى الحمام.
ه: ســمعًا وطاعــة فلمــا رجــع مــن الحمــام جــاء إليــه التــاجر وقــال: إنــي أريــد أن تعمــل لنــا الشــغل فقــال جانشــا 

فأمر التاجر عبيده أن يأتوا ببغلتين فـأتوا ببغلتـين فركـب بغلـة وأمـر جانشـاه أن يركـب البغلـة الثانيـة فركبهـا، 
ثم إن جانشاه والتاجر سـارا مـن وقـت الصـباح إلـى وقـت الظهـر حتـى وصـال إلـى جبـل عـال مـا لـه حـد فـي 

نــزل فنــزل جانشــاه ثــم إن التــاجر نــاول جانشــاه العلــو فنــزل التــاجر مــن فــوق ظهــر البغلــة وأمــر جانشــاه أن ي
سكينًا وحبًال وقال له: أريد منك أن تذبح هذه البغلة فشمر جانشاه ثيابه وأتى إلـى البغلـة ووضـع الحبـل فـي 
أربعتها ورماها على األرض وأخذ السكين وذبحها وسلخها وقطع أربعتها ورأسها وصارت كوم لحـم فقـال لـه 

نها وتدخل فيه وأخيط عليك وتقعد هناك ساعة من الزمان ومهما تراه في بطنهـا التاجر: أمرتك أن تشق بط
فــأخبرني بــه، فشــق جانشــاه بطــن البغلــة ودخلــه وخيطهــا عليــه التــاجر ثــم تركــه وبعــد عنــه. وأدرك شــهرزاد 

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد األربعمائة 
ملـك السـعيد، أن التـاجر لمـا خـيط بطـن البغلـة علـى جانشـاه وتركـه وبعـد عنـه واسـتخفى قالت: بلغني أيهـا ال

في ذيل الجبل، بعد ساعة نزل على البغلة طـائر عظـيم فاختطفهـا وطـار ثـم حطهـا علـى أعلـى الجبـل وأراد 
اح أن يأكلها فأحس جانشاه بالطائر فشـق بطـن البغلـة وخـرج منهـا، فجفـل الطـائر لمـا رأى جانشـاه وطـار ور 

ــًا وشــماًال فلــم يــر أحــدًا إال رجــاًال يابســة مــن  إلــى حــال ســبيله، فقــام جانشــاه علــى قدميــه وصــار ينظــر يمين
  الشمس فلما رأى ذلك قال في نفسه: ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.



ارم لـي مـن  ثم إنه نظر إلى أسفل الجبل فرأى التاجر واقفًا تحت الجبل ينظر إلـى جانشـاه فلمـا رآه قـال لـه:
  الحجارة نحو مائتي حجر وكانت الحجارة من الياقوت والزبرجد والجواهر الثمينة.

ثــم إن جانشــاه قــال للتــاجر: دلنــي علــى الطريــق، وأنــا أرمــي لــك مــرة أخــرى فلــم التــاجر تلــك الحجــارة وحملهــا 
فصـار يسـتغيث ويبكـي  على البغلة التي كان راكبها، وسار ولم يرد له جوابًا وبقي جانشاه فوق الجبل وحده

ثم مكث فوق الجبل ثالثة أيام فقام وسار في عرض الجبـل مـدة شـهرين وهـو يأكـل مـن أعشـاب الجبـل ومـا 
زال سائرًا حتى وصل في سـيره إلـى طـرف الجبـل، فلمـا وصـل إلـى الجبـل رأى واديـًا علـى بعـد وفيـه أشـجار 

الوادي فرح فرحًا شديدًا فقصـده ولـم يـزل ماشـيًا  وأثمار وأطيار تسبح اهللا الواحد القهار فلما أرى جانشاه ذلك
ساعة من الزمان حتى وصل إلى شرم في الجبل ينزل منه السيل، فنزل منه وسار حتى وصل إلـى الـوادي 
الذي رآه وهو على الجبل، فنزل الوادي وصار يتفرج فيه يمينًا وشماًال، ومـا زال يمشـي ويتفـرج حتـى وصـل 

فتقــرب جانشــاه مــن ذلــك القصــر حتــى وصــل إلــى بابــه فــرأى شــيخًا ملــيح  إلــى قصــر عــال شــاهق فــي الهــواء
الهيئــة يلمــع وجهــه وبيــده عكــاز مــن اليــاقوت وهــو واقــف علــى بــاب القصــر فتمشــى جانشــاه حتــى قــرب منــه 
وسلم عليه فرد عليه السالم، ورحب به وقال لـه: اجلـس يـا ولـدي فجلـس جانشـاه علـى بـاب ذلـك القصـر ثـم 

فلمـا سـمع  ؟وٕالـى أيـن رائـح ؟له: من أين أتيت إلى هذه األرض وابن آدم ما داسها قـطإن الشيخ سأله وقال 
جانشاه كالم الشيخ بكى بكاء شديدًا من كثرة ما قاساه وخنقه البكاء، فقـال لـه الشـيخ: يـا ولـدي اتـرك البكـاء 

فأكـل جانشـاه  فقد أوجعت قلبي، ثم قام الشيخ وأتى له بشيء من األكل وحطه قدامه وقال لـه: كـل مـن هـذا
حتى اكتفى وحمد اهللا تعالى، ثم إن الشيخ بعد ذلك سأل جانشاه وقال له: يا ولدي أريد منـك أن تحكـي لـي 
حكايتك وتخبرني بمـا جـرى لـك فحكـى لـه حكايتـه وأخبـره بجميـع مـا جـرى لـه مـن أول األمـر إلـى أن وصـل 

خ: أريــد منــك أن تخبرنــي بصــاحب هــذا إليـه، فلمــا ســمع كالمــه تعجــب منــه عجبــًا شــديدًا، فقــال جانشــاه للشــي
فقال الشيخ لجانشاه: اعلم يا ولدي أن هذا الوادي، وما فيه وذلـك القصـر  ؟الوادي ولمن هذا القصر العظيم

وما حواه للسيد سليمان بن داود عليه السالم وأنـا اسـمي الشـيخ نصـر ملـك الطيـو، واعلـم أن السـيد سـليمان 
  وكلني بهذا القصر.

  لصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد ا
  

  وفي الليلة التاسعة والتسعين بعد األربعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ نصر ملك الطيور قال لجانشـاه: واعلـم أن السـيد سـليمان وكلنـي 

ة تـأتي بهذا القصر وعلمني منطق الطير وجعلني حاكمًا على جميع الطيـور الـذين فـي الـدنيا، وفـي كـل سـن
  الطيور إلى هذا القصر تنظره وتروح وهذا سبب قعودي في هذا المكان.

فلما سمع جانشـاه كـالم الشـيخ نصـر بكـى بكـاء شـديدًا، وقـال لـه: يـا والـدي كيـف تكـون حيلتـي حتـى أروح  
فقال له الشيخ: اعلم يا ولدي أنك بـالقرب مـن جبـل قـاف ولـيس لـك رواح مـن هـذا المكـان، إال  ؟إلى بالدي

ا أتت الطيور وأوصي عليك واحدًا منها فيوصلك إلـى بـالدك، فاقعـد عنـدي فـي هـذا المكـان وكـل واشـرب أذ



وتفرج في هذه المقاصير حتى تأتي الطيور، فقعد جانشاه عند الشيخ نصر وصار يـدور فـي الـوادي ويأكـل 
ى قــرب مجــيء مــن تلــك الفواكــه ويتفــرج ويضــحك ويلعــب، ولــم يــزل مقيمــًا فــي ألــذ عــيش مــدة منالزمــان حتــ

الطيور، قام على قدميه وقـال لجانشـاه، يـا جانشـاه خـذ هـذه المفـاتيح وافـتح المقاصـير التـي فـي هـذا القصـر 
وتفرج على ما فيها إال المقصورة الفالنية فاحذر أن تفتحهـا ومتـى خـالفتني وفتحتهـا ودخلتهـا ال يحصـل لـك 

مـن عنـده لمالقـاة الطيـور فلمـا نظـرت الطيـور خير أبدًا ووصى جانشاه بهذه الوصية وأكد عليه فيهـا وسـار 
  الشيخ نصر أقبلت عليه وقبلت يديه جنسًا بعد جنس. هذا ما كان من أمر الشيخ نصر.

وأمــا مــا كــان مــن أمــر جانشــاه، فإنــه قــام علــى قدميــه وصــار ســائرًا يتفــرج علــى القصــر يمينــًا وشــماًال، وفــتح 
ورة التي حذره الشـيخ نصـر مـن فتحهـا، فنظـر إلـى جميع المقاصير التي في القصر حتى وصل إلى المقص

باب تلك المقصورة فأعجبه ورأى عليه قفًال من الذهب فقال في نفسه: إن هذه المقصـورة أحسـن مـن جميـع 
 ؟المقاصير التي في القصر، يا ترى ما يكون في هذه المقصورة حتى منعني الشيخ نصر من الـدخول فيهـا

  ظر الذي فيها، وما كان مقدرًا على العبد.فالبد أن أدخل هذه المقصورة وأن
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

//وفي الليلة الخمسمائة قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن جانشاه قال: وما كـان مقـدرًا علـى العبـد البـد أن 
حيــرة قصــر صــغير وهــو يســتوفيه ثــم مــد يــده وفــتح المقصــورة ودخلهــا فــرأى فيهــا بحيــرة عظيمــة وبجانــب الب

مبنـي مـن الـذهب والفضـة والبلــور وشـبابيكه مـن اليـاقوت، ورخامـه مــن الزبرجـد األخضـر والـبلخش والزمــرد، 
واجلــواهر مرصــعة فــي األرض علــى هيئــة الرخــام وفــي وســط ذلــك القصــر فســقية مــن الــذهب مآلنــة بالمــاء، 

بطونهــا المــاء، وٕاذا هــب النســيم وحــول تلــك الفســقية وحــوش وطيــور متنوعــة مــن الــذهب والفضــة يخــرج مــن 
يــدخل فــي آذانهــا فتصــفر كــل صــورة بلغتهــا، وبجانــب الفســقية ليــوان عظــيم وعليــه تخــت عظــيم مــن اليــاقوت 
ـــدر والجـــواهر وعلـــى ذلـــك التخـــت خيمـــة منصـــوبة مـــن الحريـــر األخضـــر مزركشـــة بالفصـــوص  مرصـــع بال

مخــدع فيــه البســاط الــذي كــان للســيد  والمعــادن الفــاخرة ومقــدار ســعتها خمســون ذراعــًا وداخــل تلــك الخيمــة
  سليمان عليه السالم.

ورأى جانشاه حول ذلك القصر بستانًا عظيمًا وفيه أشجار وأثمار وأنهار وفي دائرة القصر مـزارع مـن الـورد 
والريحان والنسرين، ومن كل مشموم وٕاذا هبت الريـاح علـى األشـجار تمايلـت تلـك األغصـان، ورأى جانشـاه 

من جميع األشجار رطبًا ويابسًا وكل ذلك في تلك المقصورة. فلمـا رأى جانشـاه هـذا األمـر في ذلك البستان 
تعجــب منــه غايــة العجــب وصــار يتفــرج فــي ذلــك البســتان وفــي ذلــك القصــر علــى مــا فيهمــا مــن العجائــب 

أى والغرائــب ونظــر إلــى البحيــرة فــرأى حصــاها مــن الفصــوص النفيســة والجــواهر الثمينــة والمعــادن الفــاخرة ور 
  في تلك المقصورة شيئًا كثيرًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الواحدة بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه رأى في تلك المقصورة شيئًا كثيرًا فتعجـب منـه، ثـم تمشـى حتـى 

لمنصــوب علــى الليــوان بجانــب الفســقية ودخــل دخــل القصــر الــذي فــي تلــك المقصــورة وطلــع علــى التخــت ا
الخيمــة المنصــوبة فوقــه ونــام فــي تلــك الخيمــة مــدة مــن الزمــان ثــم أفــاق وقــام يتمشــى حتــى خــرج مــن بــاب 
القصر وجلس على كرسي قدام باب القصر وهو يتعجـب مـن حسـن ذلـك المكـان فبينمـا هـو جـالس إذ أقبـل 

الطيـور حطـوا بجانـب البحيـرة ولعبـوا سـاعة، وبعـد ذلـك عليه من الجو ثالثة طيـور فـي صـفة الحمـام ثـم إن 
نزعوا ما عليهم من الـريش فصـاروا ثـالث بنـات كـأنهن األقمـار لـيس لهـن فـي الـدنيا شـبيه، ثـم نـزلن البحيـرة 

  وسبحن فيها ولعبن وضحكن.
فلمــا رآهــن جانشــاه تعجــب مــن حســنهن وجمــالهن واعتــدال قــدودهن، ثــم طلعــن إلــى البــر ودرن يتفــرجن فــي  
لبستان فلما رآهن جانشاه طلعن إلى البر كاد عقله أن يذهب وقام على قدميه وتمشـى حتـى وصـل إلـيهن، ا

فلما قرب منهن سلم عليهن فرددن عليه السالم ثم إنه سألهن وقال لهـن: مـن أنـتن أيتهـا السـيدات الفـاخرات 
ج فـي هـذا المكـان فتعجـب مـن فقالـت لـه الصـغيرة: نحـن أتينـا مـن ملكـوت اهللا تعـالى لنتفـر  ؟ومن أين أقبلـتن

حســنهن ثــم قــال للصــغيرة: ارحمينــي وتعطفــي علــي وارثــي لحــالي ومــا جــرى لــي فــي عمــري، فقالــت لــه: دع 
عنك هذا الكالم واذهب إلى حال سبيلك، فلما سمع الكالم بكى بكاء شديدًا واشتدت بـه الزفـرات وأنشـد هـذه 

 األبيات: 

 األزرار محلولة الشـعـرمفككة   بدت لي في البستان بالحلل األخضر

 كويت قلوب العاشقين على الجمر  فقلت لها ما االسم قالت أنا الـتـي

 فقالت إلى صخر شكوت ولم تدر  شكوت إليها ما أالقي من الهـوى

 الصخـر فقد أنبع اهللا الزالل من  فقلت لها إن كان قلبـك صـخـر

وغنين وطربن ثم إن جانشاه أتـى إلـيهن بشـيء مـن فلما سمع البنات هذا الشعر من جانشاه ضحكن ولعبن 
الفواكه فأكلن وشربن ونمـن مـع جانشـاه تلـك الليلـة إلـى الصـباح، فلمـا أصـبح الصـباح لبسـت البنـات ثيـابهن 
الــريش وصــرن هيئــة الحمــام وطــرن ذاهبــات إلــى حــال ســبيلهن، فلمــا رآهــن جانشــاه طــائرات وقــد غــبن عــن 

  زعقة عظيمة ووقع مغشيًا عليه ومكث في غشيته طوال ذلك اليوم.عيونه كاد عقله أن يطير معهن وزعق 
فبينما هو طريح على األرض وٕاذا بالشيخ نصر قد أتى من مالقـاة الطيـور وفـتش علـى جانشـاه ليرسـله مـع 
الطيــور ويــروح إلــى بــالده فلــم يــره، فعلــم الشــيخ نصــر أنــه دخــل المقصــورة وقــد كــان الشــيخ نصــر قــد قــال 

دًا صـغيرًا جـاءت بـه المقـادير مـن بـالد بعيـدة إلـى هـذه األرض وأريـد مـنكم أن تحملـوه للطيور: إن عندي ولـ
وتوصلوه إلى بالده، فقالوا له: سمعًا وطاعـة ولـم يـزل الشـيخ نصـر يفـتش علـى جانشـاه حتـى أتـى إلـى بـاب 

يــه، المقصــورة التــي نهــاه عــن فتحهــا فوجــده مفتوحــًا، فــدخل فــرأى جانشــاه مرميــًا تحــت شــجرة وهــو مغشــي عل
  فأتاه بشيء من المياه العطرية ورشه على وجهه، فأفاق من غشيته وصار يلتفت.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشـيخ نصـر لمـا رأى جانشـاه مرميـًا تحـت شـجرة أتـاه بشـيء مـن الميـاه 

ورشه علـى وجهـه، فأفـاق مـن غشـيته وصـار يلتفـت يمينـًا وشـماًال، فلـم يـر عنـده أحـدًا سـوى الشـيخ  العطرية
  نصر فزادت به الحسرة وأنشد هذه األبيات: 

 منعمة األطراف ممشـوقة الـقـد  فبدت كبدر التم في لـيلة الـسـعـد

 وثغر حكى الياقوت في حمرة الورد  لها مقلة تسبي العقول بسـحـرهـا

 فإياك إياك الحباب مـن الـسـعـد  در فوق الردف أسود شعـرهـاتح

 على صبها أقسى من الحجر الصلد  لقد وفت األعطاف منها وقلـبـهـا

 يصيب ولم يخطئ ولو كان من بعد  وترسل سهم اللحظ من قوس حاجب

 نـد وليس لها بـين الـبـرية مـن  فيا حسنها قـد فـاق كـل مـالحة

خ نصر من جانشاه هذه األشعار، قـال لـه: يـا ولـدي أمـا قلـت لـك ال تفـتح هـذه المقصـورة وال فلما سمع الشي
فحكــى لــه جانشــاه  ؟ولكــن أخبنــي يــا ولــدي بمــا رأيــت فيهــا واحــك لــي حكايتــك وعرفنــي مــا جــرى لــك ؟تــدخلها

لـدي إن حكايته وأخبره بما جرى له مع الثالث بنات وهو جالس فلما سمع الشيخ نصر كالمه قـال لـه: يـا و 
هـذه البنــات مــن بنـات الجــان، وفــي كــل سـنة يــأتين إلــى هـذا المكــان فيلعــبن وينشــرحن إلـى وقــت العصــر ثــم 

فقـــال لـــه الشـــيخ نصـــر: واهللا يـــا ولـــدي مـــا أعلـــم أيـــن  ؟يـــذهبن إلـــى بالدهـــن فقـــال لـــه جانشـــاه: وأيـــن بالدهـــن
  بالدهن.

مـع الطيـور وخـل عنـك هـذا العشـق ثم إن الشيخ نصر قال له: قم معي وقو نفسك حتى أرسلك إلـى بـالدك 
فلما سمع جانشاه كالم الشيخ نصر صرخ صرخة عظيمة ووقـع مغشـيًا عليـه، ولمـا أفـاق قـال لـه: يـا والـدي 
أنا ال أريد الرواح إلى بالدي حتى أجتمع بهؤالء البنات واعلم يا والدي أني ما بقيت أذكر أهلي ولـو أمـوت 

ظــر وجــه مــن عشــقتها ولــو فــي الســنة مــرة واحــدة، ثــم صــعد بــين يــديك، ثــم بكــى وقــال: أنــا رضــيت بــأن أن
  الزفرات وأنشد هذه األبيات: 

 وليت هذا الهوى للناس ما خلـقـا  ليت الخيال على األحباب ما طرقـا

 ما سال دمعي على خدي وال اندفعا  لوال حرارة قلبي من تـذكـركـم

 ترقـامح وصار جسمي بنار الحب  أصبر القلب في يومي ولـيلـتـه

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الثالثة بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه لما فرغ مـن شـعره وقـع علـى رجلـي الشـيخ نصـر وقبلهمـا وبكـى 

الشـيخ نصـر: يـا ولـدي  بكاء شديدًا، وقال له: ارحمني يرحمك اهللا وأعينني علـى بلـوتي يعينـك اهللا، فقـال لـه
واهللا ال أعرف هؤالء البنات وال أدري أين بالدهـن، ولكـن يـا ولـدي حيـث تولعـت بإحـداهن فاقعـد عنـدي إلـى 
مثل هذا العام ألنهن يأتين في السنة القابلة في مثـل هـذا اليـوم فـإذا قربـت األيـام التـي يـأتين فيهـا، فكـن فـي 

فيهــا ويلعــبن ويبعــدن عــن ثيــابهن فخــذ ثيــاب التــي تريــدها  البســتان تحــت شــجرة حــين ينــزلن البحيــرة ويســبحن
مــنهن فــإذا نظرتــك يطلعــن علــى البــر ليلبســن ثيــابهن، وتقــول لــك التــي أخــذت ثيابهــا بعذوبــة كــالم وحســن 
ابتســام: أعطنــي ثيــابي يــا أخــي حتــى ألبســها وأســتتر بهــا ومتــى قبلــت كالمهــا وأعطيتهــا ثيابهــا فإنــك ال تبلــغ 

تلــبس ثيابهــا وتــروح إلــى أهلهــا وال تنظرهــا بعــد ذلــك أبــدًا فــإذا ظفــرت بثيابهــا فاحفظهــا مــرادك منهــا أبــدًا، بــل 
تحــت إبطــك، وال تعطهــا إياهــا حتــى أرجــع مــن مالقــاة الطيــور وأوفــق بينــك وبينهــا وأرســلك إلــى بــالدك وهــي 

  معك وهذا الذي أقدر عليه يا ولدي ال غير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  
  في الليلة الرابعة بعد الخمسمائة و 

قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك الســعيد، أن الشـيخ نصـر قـال لجانشـاه: احفــظ ثيـاب التـي تريـدها وال تعطهـا إياهــا، 
  حتى أرجع من مالقاة الطيور وأوفق بينك وبينها وأرسلك إلى بالدك وهذا الذي أقدر عليه يا ولدي الغير.

اطمأن قلبه، وقعد عنده إلى ثـاني عـام وصـار يعـد الماضـي مـن األيـام فلما سمع جانشاه كالم الشيخ نصر 
التــي تــأتي الطيــور عقبهــا، فلمــا جــاء ميعــاد مجــيء الطيــور، أتــى الشــيخ نصــر إلــى جانشــاه وقــال لــه: اعمــل 
بالوصــية التــي أوصــيتك بهــا مــن أمــر ثيــاب البنــات فــإنني ذاهــب إلــى مالقــاة الطيــور، فقــال جانشــاه: ســمعًا 

يــا والــدي ثــم ذهــب الشــيخ نصــر إلــى مالقــاة الطيــور، وبعــد ذهابــه قــام جانشــاه وتمشــى حتــى وطاعــة ألمــرك 
دخل البستان، واختفى تحت شـجرة بحيـث ال يـراه أحـد وقعـد أول يـوم وثـاني يـوم وثالـث يـوم، فلـم يـأتين إليـه 

سـاعة البنات فقلق وصار في بكاء وأنين ناشيء عن قلب حزين ولـم يـزل يبكـي حتـى أغمـي عليـه، ثـم بعـد 
أفاق وجعل ينظر تارة إلى السماء، وتـارة ينظـر إلـى األرض، وتـارة ينظـر إلـى البحيـرة وتـارة ينظـر إلـى البـر 
وقلبه يرتجف مـن شـدة العشـق، فبينمـا هـو علـى هـذه الحالـة إذ أقبـل عليـه مـن الجـو ثـالث طيـور فـي صـفة 

يمينـًا وشـماًال، فلـم يـرين أحـدًا مـن  الحمام ولكن كل حمامة قدر النسر، ثم إنهن نزلن بجانب البحيـرة وتلفـتن
اإلنس وال من الجن، فنزعن ثيابهن ونزلن البحيرة وصرن يلعبن ويضـحكن وينشـرحن وهـن كسـبائك الفضـة، 
ثم إن الكبيرة منهن قالت لهن: أخشى يا أخواتي أن يكون أحـدًا مختفيـًا لنـا فـي هـذا القصـر فقالـت الوسـطى 

ليمان مـــا دخلـــه إنـــس وال جـــان، فقالـــت الصـــغيرة مـــنهن وهـــي مـــنهن: يـــا أختـــي إن هـــذا القصـــر مـــن عهـــد ســـ
تضحك: واهللا يا أخواتي إن كان أحد مختفيـًا فـي هـذا المكـان فإنـه ال يأخـذ إال أنـا، ثـم إنهـن لعـبن وضـحكن 



وقلب جانشاه يرتجف من فرط الغرام، وهو مختف تحت الشجرة ينظر وهن ال ينظرنـه، ثـم إنهـن سـبحن فـي 
  ط البحيرة وبعدن عن ثيابهن.الماء حتى وصلن إلى وس

فقام جانشاه على قدميه وهو يجري كالبرق الخاطف، وأخذ ثياب البنـت الصـغيرة وهـي التـي تعلـق قلبـه بهـا  
وكان اسمها شمسة، فلما التفتت رأت جاناه فارتجفـت قلـوبهن واسـتترن منـه بالمـاء وأتـين إلـى قـرب البـر، ثـم 

ي ليلـة تمامـه، فقلـن لـه: مـن أنـت وكيـف أتيـت إلـى هـذا المكـان نظرن إلى وجـه جانشـاه فرأينـه كأنـه البـدر فـ
فقـــال لهـــن: تعـــالين عنـــدي حتـــى أحكـــي لـــك حكـــايتي وأخبـــرك بمـــا جـــرى لـــي  ؟وأخـــذت ثيـــاب الســـيدة شمســـة

وأعلمك بسبب معرفتي بك فقالت: يا سيدي وقرة عيني وثمرة فؤادي أعطني ثيابي حتى ألبسها وأستتر بها، 
شــاه: يــا ســيدة المــالح مــا يمكــن أن أعطيــك ثيابــك وأقتــل نفــس مــن الغــرام، فــال وأطلــع عنــدك، فقــال لهــا جان

أعطيك إال إذا أتى الشيخ نصر ملك الطيور، فلما سمعت السيدة شمسة كالم جانشاه قالت له: إن كنت ال 
قـال تعطيني ثيابي فتأخر عنا قليًال حتى يطلع أخواتي إلى البر ويلبسن ثيابهن ويعطينني شـيئًا أسـتتر بـه، ف

  جانشاه: سمعًا وطاعة.
ثم تمشى من عندهن إلى القصر ودخله فطلعت السيدة شمسة هي وأخواتها إلى البر ولبسن ثيابهن، ثـم إن 
أخت السيدة شمسـة الكبيـرة أعطتهـا ثيابـًا مـن ثيـابهن ال يمكنهـا الطيـران بهـا وألبسـتها إياهـا ثـم قامـت السـيدة 

وتمشــت حتــى وصــلت إلــى جانشــاه فرأتــه جالســًا فــوق التخـــت شمســة وهــي كالبــدر الطــالع والغــزال الرائــع، 
فسلمت عليه وجلست قريبًا منه وقالت لـه: يـا ملـيح الوجـه أنـت الـذي قتلتنـي وقتلـت نفسـك ولكـن أخبرنـا بمـا 

  جرى لك حتى ننظر ما خبرك.
مـت فلما سـمع جانشـاه كـالم السـيدة شمسـة بكـى حتـى بـل ثيابـه مـن دموعـه فلمـا علمـت أنـه مغـرم بحبهـا، قا

على قدميها وأخذتـه مـن يـده وأجلسـته بجانبهـا ومسـحت دموعـه بكمهـا، وقالـت لـه: يـا ملـيح الوجـه دع عنـك 
  هذا البكاء واحك لي ما جرى لك فحكى لها ما جرى له وأخبرها بما رآه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة بعد الخمسمائة 
لملك السعيد، أن السيدة شمسة قالت لجانشاه: احك لي ما جرى لك فحكى لها جميـع مـا قالت: بلغني أيها ا

جـــرى لـــه فلمـــا ســـمعت الســـيدة شمســـة منـــه هـــذا الكـــالم، تنهـــدت وقالـــت لـــه: يـــا ســـيدي إذا كنـــت مغرمـــًا بـــي 
فأعطني ثيابي حتى ألبسها وأروح أنا وأخواتي إلى أهلـي وأعلمهـم بمـا جـرى لـك فـي محبتـي، ثـم أرجـع إليـك 
وأحملــك إلــى بــالدك. فلمــا ســمع جانشــاه منهــا هــذا الكــالم بكــى بكــاء شــديدًا وقــال لهــا: أيحــل لــك مــن اهللا أن 

فقــال لهــا: ألنــك متــى لبســت ثيابــك ورحــت مــن  ؟فقالــت لــه: يــا ســيدي بــأي ســبب أقتلــك ظلمــاً  ؟تقتلينــي ظلمــاً 
ثـم قالـت لـه: طـب عندي فإني أموت من وقتي فلما سمعت السيدة شمسة كالمـه ضـحكت وضـحك أخواتهـا 

نفسًا وقـر عينـًا فالبـد أن أتـزوج بـك ومالـت عليـه وعانقتـه وضـمته إلـى صـدرها وقبلـت بـين عينيـه وفـي خـده 
وتعانقت هي وٕاياه ساعة من الزمان، ثم افترقـا وجلسـا فـوق ذلـك التخـت، فقامـت أختهـا الكبيـرة وخرجـت مـن 



ـــيهم فـــأكلوا وشـــربوا وتلـــذذوا وطربـــوا القصـــر إلـــى البســـتان فأخـــذت شـــيئًا مـــن الفواكـــه والمشـــموم وأتـــت  بـــه إل
وضــحكوا ولعبــوا وكــان جانشــاه بــديع الحســن والجمــال رشــيق القــد واالعتــدال. فقالــت لــه الســيدة شمســة: يــا 
حبيبي واهللا أنا أحبك محبة عظيمة وما بقيت أفارقك أبدًا، فلما سـمع جانشـاه كالمهـا انشـرح صـدره وضـحك 

ا هـم فـي حـظ وسـرور إذا بالشـيخ نصـر قـد أتـى مـن مالقـاة الطيـور. سه واستمروا يضحكون ويلعبون، فبينم
فلما أقبل عليهم نهض الجميـع إليـه قـائمين علـى أقـدامهم وسـلموا عليـه وقبلـوا يديـه فرحـب بهـم الشـيخ نصـر 
وقــال لهــم: اجلســوا فجلســوا، ثــم إن الشــيخ نصــر قــال للســيدة شمســة: إن هــذا الشــاب يحبــك محبــة عظيمــة، 

وصي بـه فإنـه مـن أكـابر النـاس ومـن أبنـاء الملـوك وأبـوه يحكـم علـى بـالد كابـل وقـد حـوى فباهللا عليك أن تت
  ملكًا عظيمًا.

فلما سمعت السيدة شمسة كالم الشيخ نصر، قالت له سمعًا وطاعة ألمرك ثم إنها قبلت يـدي الشـيخ نصـر 
 تخونينــه مادمــت ووقفــت قدامــه فقــال لهــا الشــيخ نصــر: إن كنــت صــادقة فــي قولــك فــاحلفي لــي بــاهللا أنــك ال

على قيد الحياة، فحلفت يمينًا عظيمًا أنها ال تخونه أبدًا والبـد أن تتـزوج بـه، وبعـد أن حلفـت قالـت: اعلـم يـا 
شيخ نصر أني ال أفارقه أبدًا، فلما حلفت السيدة شمسة للشيخ نصر صدق يمينها وقال لجانشاه: الحمـد هللا 

شديدًا، ثم قعد جانشاه هـو والسـيدة شمسـة عنـد الشـيخ نصـر  الذي وفق بينك وبينها ففرح جانشاه بذلك فرحاً 
  مدة ثالثة أشهر في أكل وشرب وعلب وضحك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة بعد الخمسمائة 

هر في أكـل قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه هو والسيدة شمسة قعدا عند الشيخ نصر ثالثة أش 
وشــرب ولعــب وحــظ عظــيم وبعــد ثالثــة أشــهر قالــت الســيدة شمســة لجانشــاه: إنــي أريــد أن أروح إلــى بــالدك 
وتتــزوج بــي ونقــيم فيهــا فقــال لهــا ســمعًا وطاعــة، ثــم إن جانشــاه شــاور الشــيخ نصــر، وقــال لــه: إننــا نريــد أن 

: اذهبــا إلــى بــالدك وتوصــى بهــا نــروح إلــى بــالدي وأخبــره بمــا قالتــه الســيدة شمســة، فقــال لهمــا الشــيخ نصــر
فقال جانشاه سـمعًا وطاعـة، ثـم إنهـا طلبـت ثوبهـا وقالـت: يـا شـيخ نصـر مـره أن يعطينـي ثـوبي حتـى ألبسـه 
فقال له: يا جانشاه أعطها ثوبها فقال: سمعًا وطاعة ثـم قـام مسـرعًا ودخـل القصـر وأتـى بثوبهـا وأعطـاه لهـا 

وق ظهـري وغمـض عينيـك وسـكر أذنيـك حتـى ال تسـمع دوي فأخذته منـه ولبسـته، وقالـت لجانشـاه: اركـب فـ
  الفلك الدوار وأمسك في ثوبي الريش وأنت على ظهري بيدك واحترس على نفسك من الوقوع.

فلما سمع جانشاه كالمهـا ركـب علـى ظهرهـا، ولمـا أرادت الطيـران قـال لهـا الشـيخ نصـر: قفـي حتـى أصـف 
ق فوقفــت حتــى وصــف لهــا الــبالد وأوصــاها بجانشــاه، ثــم لــك بــالد كابــل خوفــًا عليكمــا أن تغلطــا فــي الطريــ

  ودعهما وودعت السيدة شمسة أختيها وقالت لهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة السابعة بعد الخمسمائة 
لــي مــع قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن شمســة قالــت ألختيهــا: روحــا إلــى أهلكمــا وأعلمــاهم بمــا جــرى 

جانشـاه، ثـم إنهـا طـارت مـن وقتهـا وسـاعتها وسـارت فـي الجـو مثـل هبـوب الـريح والبـرق الالمـع، وبعـد ذلــك 
طارت أختاها وذهبتا إلى أهليهما وأعلماهما بما جرى للسـيدة شمسـة مـع جانشـاه، ومـن حـين طـارت السـيدة 

هـا وفـي وقـت العصـر شمسة ولم تزل طائرة من وقت الضحى إلى وقـت العصـر، وجانشـاه راكـب علـى ظهر 
الح لهما على بعد واد ذو أشجار وأنهـار فقالـت لجانشـاه: قصـدي أن ننـزل فـي هـذا الـوادي لنتفـرج علـى مـا 
فيه من األشجار والنبات هذه الليلة، فقـال لهـا جانشـاه: افعلـي مـا تريـدين فنزلـت مـن الجـو وحطـت فـي ذلـك 

  جلسا بجانب نهر ساعة من الزمان. الوادي ونزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها بين عينيها ثم
وبعد ذلك، قاما على قدميهما وصارا دائرين في الوادي يتفرجان على مـا فيـه ويـأكالن مـن تلـك األثمـار ولـم 
يــزاال يتفرجــان فــي الــوادي إلــى وقــت المســاء ثــم أتيــا إلــى شــجرة ونامــا عنــدها إلــى الصــباح ثــم قامــت الســيدة 

ا فقــال جانشــاه ســمعًا وعطاعــة ثــم ركــب جانشــاه علــى ظهرهــا شمســة وأمــرت جانشــاه أن يركــب علــى ظهرهــ
وطــارت بــه مــن وقتهــا وســاعتها ولــم تــزل طــائرة مــن الصــبح إلــى وقــت الظهــر فبينمــا همــا ســائران إذ نظــرا 
اإلمارات التي أخبرهما الشيخ نصر فلما رأت السيدة شمسـة تلـك اإلمـارات، نزلـت مـن أعلـى الجـو إلـى مـرج 

الن رائعــة وعيــون نابعــة وأثمــار يانعــة وأنهــار واســعة فلمــا نزلــت فــي ذلــك المــرج فســيح ذي زرع ملــيح فيــه غــز 
نــزل جانشــاه مــن فــوق ظهرهــا وقبلهــا بــين عينيهــا، فقالــت: يــا حبيبــي وقــرة عينــي أتــدري مــا المســافة التــي 

  قال لها: ال، قالت: مسافة ثالثين شهرًا، فقال لها جانشاه: الحمد هللا على السالمة. ؟سرناها
وجلســت بجانبــه وقعــدا فــي أكــل وشــرب ولعــب وضــحك فبينمــا همــا فــي هــذا األمــر إذ أقبــل عليهمــا ثــم جلــس 

مملوكان، أحدهما الذي كان عند الخيل لما نزل جانشاه في مركب الصياد والثاني من المماليك الذين كانوا 
لـى والـدك ونبشـره معه في الصيد والقـنص فلمـا رأيـا جانشـاه عرفـاه وسـلما عليـه وقـاال لـه: عـن إذنـك نتوجـه إ

بقدومك فقال لهما جانشاه: اذهبا إلى أبي وأعلماه بذلك وائتيا بالخيام ونحن نقعد في هذا المكان سـبعة أيـام 
  ألجل الراحة حتى يجيء الموكب لمالقاتنا وندخل في موكب عظيم.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة بعد الخمسمائة 
الت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه قال للملوكين: اذهبا إلى أبي وأعلماه بي وائتيا بالخيام، ونحـن ق 

نقعد في هذا المكان سبعة أيام ألجل الراحة حتى يجيء الموكب لمالقاتنا وندخل في موكب عظـيم، فركـب 
فلمـــا ســـمع الملـــك طيغمـــوس كـــالم المملوكـــان خيلهمـــا وذهبـــا إلـــى أبيـــه وقـــاال لـــه البشـــارة يـــا ملـــك الزمـــان، 

فقاال: نعم إن ابنـك جانشـاه أتـى مـن غيبتـه  ؟هل قدم ابني جانشاه ؟المملوكين قال لهما: بأي شيء تبشراني
وهـو بـالقرب منـك فـي مـرج الكرانـي. فلمـا سـمع الملــك كـالم المملـوكين، فـرح فرحـًا شـديدًا ووقـع مغشـيًا عليــه 



خلع على المملوكين كل واحد خلعة نفيسة ويعطـي كـل واحـد منهمـا من شدة الفرح فلما أفاق أمر وزيره أن ي
قــدرًا مــن المــال فقــال لــه الــوزير: ســمعًا وطاعــة ثــم قــام مــن وقتــه وأعطــى المملــوكين مــا أمــره بــه الملــك وقــال 
لهما: خذا المـال فـي نظيـر البشـارة التـي أتيتمـا بهـا هـذه سـواء كـذبتما أو صـدقتما فقـال المملوكـان: نحـن مـا 

كنا في هذا الوقت قاعـدين عنـده وسـلمنا عليـه وقبلنـا يديـه وأمرنـا أن نـأتي لـه بالخيـام وهـو يقعـد فـي نكذب و 
مــرج الكرانــي ســبعة أيــام حتــى تــذهب األمــراء والــوزراء وأكــابر الدولــة لمالقاتــه ثــم إن الملــك قــال لهمــا: كيــف 

  فقاال له: إن ولدك معه حورية كأنها خرجت من الجنة. ؟حال ولدي
ذلــك الكــالم أمــر بــدق الكاســات والبوقــات فــدقت البشــائر وأرســل الملــك طيغمــوس المبشــرين فــي فلمــا ســمع 

جهات المدينة ليبشروا أم جانشاه ونساء األمراء والوزراء وأكابرالدولة، فانتشر المبشرون في المدينـة وأعلمـوا 
فبينمــا جانشــاه جــالس أهلهــا بقــدوم جانشــاه ثــم تجهــز الملــك طيغمــوس بالعســاكر والجيــوش إلــى مــرج الكرانــي 

والسيدة شمسة بجانبه وٕاذا بالعساكر أقبلـت عليهمـا فقـام جانشـاه علـى قدميـه وتمشـى حتـى قـرب مـنهم، فلمـا 
رأته العساكر عرفوه ونزلوا عن خيلهم وترجلوا إليه وسلموا عليه وقبلوا يديه ومـا زال جانشـاه سـائرًا والعسـاكر 

  قدامه واحدًا بعد واحد حتى وصل إلى أبيه.
فلمــا نظــر الملــك طيغمــوس ولــده رمــى نفســه عــن ظهــر الفــرس وحضــنه وبكــى بكــاء شــديدًا، ثــم ركــب وركــب 
ابنــه والعســاكر عــن يمينــه وشــماله ومــا زالــوا ســائرين حتــى أتــوا إلــى جانــب النهــر، فنزلــت العســاكر والجيــوش 

البوقات، ثـم إن  ونصبوا الخيام والصواوين والبيارق ودقت الطبول وزمرت الزمور وضربت الكاسات وزعقت
الملك طيغموس أمر الفراشين أن يأتوا بخيمة من الحرير األحمر وينصبوها للسيدة شمسة، ففعلوا مـا أمـرهم 
به وقامت السيدة شمسة وقلعت ثوبها الريش وتمشت حتى وصلت إلى تلك الخيمة وجلست فيها فبينما هـي 

هــا. فلمــا رأت الســيدة شمســة الملــك طيغمــوس جالســة وٕاذا بالملــك طيغمــوس وابنــه جانشــاه بجانبــه أقــبال علي
قامــت علــى قــدميها وقبلــت األرض بــين يديــه، ثــم جلــس الملــك وأخــذ ولــده جانشــاه عــن يمينــه والســيدة شمســة 
عن شماله ورحب بالسيدة شمسة وسأل ابنه جانشاه وقال له: أخبرني بالذي وقع لـك فـي هـذه الغيبـة فحكـى 

فلما سمع الملك من ابنه هـذا الكـالم تعجـب عجبـًا شـديدًا والتفـت  له جميع ما جرى له من األول إلى اآلخر
إلى السيدة شمسة وقال: الحمد هللا الـذي وفقـك حتـى جمعـت بينـي وبـين ولـدي إن هـذا لهـو الفضـل العظـيم. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة بعد الخمسمائة 
عيد، أن الملك طيغموس قال للسيدة شمسة: الحمد هللا الـذي وفقـك حتـى جمعـت قالت: بلغني أيها الملك الس

بيني وبين ولدي إن هذا لهو الفضل العظيم ولكن أريـد منـك أن تتمنـي علـي مـا تشـتهينه حتـى أفعلـه إكرامـًا 
لك فقالت له السيدة شمسة: تمنيت عليك عمارة قصر في وسط بستان والماء يجـري مـن تحتـه، فقـال سـمعًا 

ــأم جانشــاه أقبلــت ومعهــا جميــع نســاء األمــراء والــوزراء ونســاء أكــابر وطا عــة، فبينمــا همــا فــي الكــالم وٕاذا ب



المدينــة جميعــًا، فلمــا رآهــا جانشــاه خــرج مــن الخيمــة وقابلهــا وتعانقــا ســاعة مــن الزمــان ثــم إن أمــه مــن فــرط 
  الفرح أجرت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: 
 من فرط ما قد سرني أبكانـي  هجم السرور علي حتـى أنـه

 تبكين من فرح ومـن أحـزان  يا عين قد صار الدمع منك سجية

ثم شكيا لبعضهما ما قاسياه من البعـد وألـم الشـوق، ثـم انتقـل والـده إلـى خيمتـه وانتقـل جانشـاه هـو وأمـه إلـى 
يدة شمسـة وقـالوا ألم خيمته وجلسا يتحدثان مع بعضـهما فبينمـا همـا جالسـان إذ أقبلـت المبشـرون بقـدوم السـ

  جانشاه: إن السيدة شمسة أتت إليك وهي ماشية تريد أن تسلم عليك.
فلما سمعت أم جانشاه هذا الكـالم قامـت علـى قـدميها وقابلتهـا وسـلمت عليهـا وقعـدتا سـاعة مـن الزمـان ثـم  

سـائرات حتـى  قامت أم جانشاه مع السيدة شمسة وسارت هـي وٕاياهـا ونسـاء األمـراء وأربـاب الدولـة ومـا زلـن
  صولن خيمة السيدة شمسة فدخلنها وجلسن فيها.

ثم إن الملك طيغموس أجزل العطايا وأكرم الرعايا وفرح بابنه فرحًا شديدًا ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة 
أيــام وهــم فــي أكــل وشــرب وأهنــأ عــيش، وبعــد ذلــك أمــر الملــك عســاكره أن يرحلــوا ويتوجهــوا إلــى المدينــة ثــم 

وركبــت حولــه العســاكر والجيــوش، وســارت الــوزراء والحجــاب عــن يمينــه وعــن شــماله ومــا زالــوا ركــب الملــك 
  سائرين حتى دخلوا المدينة.

وذهبــت أم جانشــاه هــي والســيدة شمســة إلــى منــزلهم وتزينــت المدينــة بأحســن زينــة ودنــت البشــائر والكاســات 
الخيــل وفرحــت أربــاب الدولــة وأظهــروا وذوقــوا المدينــة بــالحلوى والحلــل وفرشــوا نفــيس الــديباج تحــت ســنابك 

التحــف وانبهــر المتفرجــون وأطعمــوا الفقــراء والمســاكين وعملــوا فرحــًا عظيمــًا مــدة عشــرة أيــام وفرحــت الســيدة 
  شمسة فرحًا شديدًا لما رأت ذلك.

ثــم إن الملــك طيغمــوس أرســل إلــى البنــائين والمهندســين وأربــا المعرفــة وأمــرهم أن يعملــوا لــه قصــرًا فــي ذلــك 
لبســتان فأجــابوه بالســمع والطاعــة وشــرعوا فــي تجهيــز ذلــك القصــر ثــم إنهــم أتمــوه علــى أحســن حــال، وحــين ا

علــم جانشــاه بصــدور األمــر ببنــاء القصــر أمــر الصــناع أن يــأتوا بعمــودين مــن الرخــام األبــيض، وأن ينقــروه 
شمسـة الـذي تطيـر  ويجوفوه ويجعلوه على صورة صندوق ففعلوا مـا أمـرهم، ثـم إن جانشـاه أخـذ ثـوب السـيدة

بـــه وحطـــه فـــي ذلـــك العمـــود ودفنـــه علـــى أســـاس القصـــر وأمـــر البنـــائين أن يبنـــوا فوقـــه القنـــاطر التـــي عليهـــا 
القصر، ولما تم بناء القصر فرشوه وصار قصرًا عظيمًا فـي وسـط ذلـك البسـتان واألنهـار تجـري مـن تحتـه، 

ر فرحًا عظيمًا لم ير له نظيـر وزفـوا ثم إن الملك طيغموس بعد ذلك عمل عرس جانشاه في تلكا لمدة وصا
الســيدة شمســة إلــى عريســها، وذهــب كــل واحــد مــنهم إلــى حــال ســبيله ولمــا دخلــت الســيدة شمســة فــي ذلــك 

  القصر شمت رائحة ثوبها الريش.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة العاشرة بعد الخمسمائة 
د، أن السـيدة شمسـة لمـا دخلـت ذلـك القصـر شـمت رائحـة ثوبهـا الـريش الـذي قالت: بلغني أيها الملـك السـعي

تطيــر بــه وعرفــت مكانــه وأرادت أخــذه فصــبرت إلــى نصــف الليــل حتــى اســتغرق جانشــاه فــي النــوم ثــم قامــت 
وتوجهت إلى العامود الذي عليه القناطر وحفرت بجانبه حتى وصـلت إلـى العـامود الـذي فيـه الثـوب وأزالـت 

كــان مســبوكًا عليــه، وأخرجــت منــه الثــوب ولبســته وطــارت مــن وقتهــا وجلســت علــى أعلــى الرصــاص الــذي 
القصــر وقالــت لهــم: أريــد مــنكم أن تحضــروا إلــي جانشــاه حتــى أودعــه فــأخبروا جانشــاه بــذلك، فــذهب إليهــا 

فقالـت لـه: يـا حبيبـي  ؟فرآها فوق سطح القصر وهي البسة ثوبهـا الـريش فقـال لهـا: كيـف فعلـت هـذه الفعـال
رة عينــي وثمــرة فــؤادي واهللا إنــي أحبــك محبــة عظيمــة وقــد فرحــت فرحــًا شــديدًا حيــث أوصــلتك إلــى أرضــك وقــ

وبالدك، ورأيت أمك وأباك فإن كنت تحبني كما أحبك فتعـال عنـدي إلـى قلعـة جـوهر تكنـي، ثـم طـارت مـن 
  وقتها وساعتها ومضت إلى أهلها.

ر كاد أن يمـوت مـن الجـوع ووقـع مغشـيًا عليـه، فلما سمع جانشاه كالم السيدة شمسة وهي فوق سطح القص
فمضوا إلى أبيه وأعلموه بذلك فركب أبوه وتوجه إلـى القصـر، ودخـل علـى ولـده فـرآه مطروحـًا علـى األرض 
فبكى الملك طيغموس وعلم أن ابنه مغـرم بحـب السـيدة شمسـة، فـرش علـى وجهـه مـاء ورد فأفـاق فـرأى أبـاه 

  عند رأسه فبكى من فراق زوجته.
فقـال: اعلـم يـا أبـي أن السـيدة شمسـة مـن بنـات الجـان وأنـا أحبهـا  ؟له أبوه: ما الذي جرى لك يا ولـدي فقال

ومغرم بها وقد عشقت جمالها وكان عنـدي ثـوب لهـا وهـي مـا تقـدر أن تطيـر بدونـه، وقـد كنـت أخـذت ذلـك 
قصـــر الثـــوب وأخفيتـــه فـــي عـــامود علـــى هيئـــة الصـــندوق وســـكبت عليـــه الرصـــاص ووضـــعته علـــى أســـاس ال

فحفــرت ذلــك األســاس وأخذتــه ولبســته وطــارت ثــم نزلــت علــى القصــر وقالــت: إنــي أحبــك وقــد أوصــلتك إلــى 
بالدك، واجتمعـت بأبيـك وأمـك فـإن كنـت تحبنـي فتعـال عنـدي فـي قلعـة جـوهر تكنـي، ثـم طـارت مـن سـطح 

ربـاب التجـارة القصر وراحت إلى حال سبيلها، فقال الملـك طيغمـوس: يـا ولـدي ال تحمـل همـًا، فإننـا نجمـع أ
والسواحين في البالد ونستخبرهم عن تلك القلعة، فإذا عرفناهـا نسـير إليهـا ونـذهب إلـى أهـل السـيدة شمسـة، 

  ونرجو من اهللا تعالى أن يعطوك إياها وتنزوج بها.
ثم خرج الملك من وقته وساعته وأحضر وزراءه األربعة وقال لهم: اجمعوا كل من فـي المدينـة مـن التجـار  

حين واســألوهم عــن قلعــة جــوهر تكنــي وكــل مــن عرفهــا ودل عليهــا فــإني أعطيــه خمســين ألــف دينــار، والســوا
فلمــا ســمع الــوزراء ذلــك الكــالم قــالوا لــه ســمعًا وطاعــة، ثــم ذهبــوا مــن وقــتهم وســاعتهم وفعلــوا مــا أمــرهم بــه 

د فــأتوا الملــك الملــك، وصــاروا يســألون التجــار والســواحين فــي الــبالد عــن قلعــة جــوهر تكنــي فمــا أخبــرهم أحــ
وأخبــروه بــذلك فلمــا ســمع الملــك كالمهــم قــام مــن وقتــه وســاعته، وأمــر أن يــأتوا بابنــه جانشــاه مــن الســراري 
الحســان والجــواري ربــات االالت والمحــاظي المطربــات بمــا ال يوجــد مــثلهن عنــد الملــوك، لعلــه يتســلى عــن 

  السيدة شمسة فأتوا بما طلبه.



ى جميــع الـبالد والجزائــر واألقـاليم ليســالوا عـن قلعــة جـوهر تكنــي، فســألوا ثـم أرســل الملـك روادًا وجواســيس إلـ
عنها مدة شـهرين فمـا أخبـرهم بهـا أحـد فرجعـوا إلـى الملـك وأعلمـوه بـذلك فبكـى بكـاء شـديدًا وذهـب إلـى ابنـه 
فوجــده جالســًا بــين الســراري والمحــاظي وربــات آالت الطــرب، مــن الجنــك والســنطير وغيرهمــا وهــو ال يتســلى 

عــن الســيدة شمســة فقــال لــه: يــا ولــدي مــا وجــدت مــن يعــرف هــذه القلعــة وقــد أتيتــك بأجمــل منهــا، فلمــا  بهــن
 سمع جانشاه ذلك الكالم بكى وأفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: 

 وجسمي من فرط الغرام سقيم  ترحل صبري والغرام مـقـيم

 وعظمي من حر الفراق رميم  متى تجمع األيام شملي بشمسة

م إن الملـك طيغمـوس كـان بينـه وبـين ملـك الهنـد عـداوة عظيمـة ألن الملـك طيغمـوس كـان قـد تعـدى عليـه ث
وقتل رجاله وسلب أمواله، وكان ملك الهند يقال له: الملك كفيد، وله جيوش وعساكر وأبطال وكان له ألـف 

لـى أربعـة آالف فـارس، بهلوان وكل بهلوان منهم يحكم على ألف قبيلة، وكل قبيل مـن تلـك القبائـل تشـمل ع
وكان عنده أربعة وزراء وتحته ملوك وأكـابر وأمـراء وجيـوش كثيـرة وكـان يحكـم علـى ألـف مدينـة لكـل مدينـة 
ألف قلعة، وكان ملكًا عظيمًا شديد البأس وعساكره قد مألت جميع األرض فلما علم الملك كفيد ملـك الهنـد 

لـك وقلـت مـن عنـده العسـاكر وصـار فـي هـم ونكـد أن الملك طيغمـوس اشـتعل بحـب ابنـه، وتـرك الحكـم والم
بسبب اشتغاله بحب ابنه، جمع الـوزراء واألمـراء وأربـاب الدولـة وقـال لهـم: أمـا تعلمـون أن الملـك طيغمـوس 
قــد هجــم علــى بالدنــا وقتــل أبــي وأختــي ونهــب أموالنــا ومــا مــنكم أحــد إال وقتــل لــه قريبــًا وأخــذ لــه مــاًال ونهــب 

اليوم أنه مشغول بحـب ابنـه جانشـاه وقـد قلـت مـن عنـده العسـاكر، وهـذا وقـت  رزقه وأسر أهله وٕاني سمعت
أخـذ الثــأر منــه فتــأهبوا للســفر إليــه وجهــزوا آالت الحبــر للهجـوم عليــه، وال تتهــاونوا فــي هــذا األمــر بــل نســير 

  إليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه ونملك بالده، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  
  في الليلة الحادية عشرة بعد الخمسمائة و 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك كفيد ملك الهند أمر جيوشه وعساكره أن يركبـوا علـى بـالد الملـك 
طيغموس، وقـال لهـم تـأهبوا للسـفر إليـه وجهـزوا آالت الحـرب للهجـوم عليـه، وال تتهـاونوا فـي هـذا األمـر بـل 

  له هو وابنه ونملك بالده.نسير إليه ونهجم عليه ونقت
فلما سمعوا منه هذا الكالم قالوا سمعًا وطاعة، وأخذ كـل واحـد مـنهم فـي تجهيـز عدتـه واسـتمروا فـي تجهيـز 
العدد والسالح وجع العساكر ثالثة أشهر، ولما تكاملت العساكر والجيـوش واألبطـال، دقـوا الكاسـات ونفخـوا 

ن الملــك كفيــد خــرج بالعســاكر والجيــوش وســار حتــى وصــل إلــى فــي البوقــات ونصــبوا البيــارق والرايــات، ثــم إ
أطراف بالد كابل وهي بالد الملك طيغموس، ولمـا وصـلوا إلـى تلـك الـبالد نهبوهـا فسـقوا فـي الرعيـة وذبحـوا 

  الكبار وأسروا الصغار فوصل الخبر إلى الملك طيغموس.



اءه وأمــراء مملكتــه وقــال لهــم اعلمــوا أن فلمــا ســمع بــذلك الخبــر اغتــاظ غيظــًا شــديدًا وجمــع أكــابر دولتــه ووزر 
الملــك كفيــد قــد أتــى ديارنــا ونــزل بالدنــا ويريــد قتالنــا ومعــه جيــوش وأبطــال وعســاكر ال يعلــم عــددهم إال اهللا 

فقالوا يا ملك الزمان الرأي عندنا أننا نخرج إليه نقاتله ونرده عن بالدنا فقـال لهـم   ؟تعالى، فما الرأي عندكم
وا للقتـال ثـم أخـرج لهـم مـن الـزرد والـدروع والخـوذ والسـيوف وجميـع آالت الحـرب، مـا الملك طيغمـوس تجهـز 

يـــردي األبطـــال ويتلـــف صـــناديد الرجـــال فاجتمعـــت العســـاكر والجيـــوش واألبطـــال وتجهـــزوا للقتـــال ونصـــبوا 
الرايات ودقوا الكاسات ونفخ في البوقات وضربت الطبول وزمرت الزمور، وسـار الملـك طيغمـوس علـى واد 

  ال له وادي زهران وهو في أطراف بالد كابل.يق
ثم إن الملك طيغموس كتب كتابًا وأرسـله مـع رسـول مـن عسـكره إلـى الملـك كفيـد مضـمونه، أمـا بعـد فالـذي 
نعم به الملك كفيد أنـك مـا فعلـت إال فعـل األوبـاش ولـو كنـت ملكـًا ابـن ملـك مـا فعلـت هـذه الفعـال وال كنـت 

وتفسق في رعيتي، أمـا علمـت أن هـذا كلـه جـور منـك، ولـو علمـت بأنـك تجيء بالدي وتنهب أموال الناس 
تتجارى على مملكتي لكنت أتيتك قبل مجيئك بمدة ومنعتك عن بالدي ولكن إن رجعـت وتركـت الشـر بيننـا 
وبينك فبها ونعمت وٕان لم ترجع فـابرز إلـى حومـة الميـدان وتجلـد لـدي فـي موقـف الحـرب والطعـان، ثـم إنـه 

ه لرجل عامل من عسكره وأرسل معه جواسيس يتجسسـون لـه علـى األخبـار ثـم إن الرجـل ختم الكتاب وسلم
  أخذ الكتاب وسار به حتى وصل إلى الملك كفيد.

فلمــا قــرب مــن مكانــه رأى خيامــًا منصــوبة علــى بعــد وهــي مصــنوعة مــن الحريــر األطلــس ورأى رايــات مــن 
حمـر وحــول تلـك الخيمـة عســكر عظـيم ومــا الحريـر األزرق، ورأى بـين الخيــام خيمـة عظيمـة مــن الحريـر األ

زال سائرًا حتى وصـل إلـى تلـك الخيمـة فسـأل عنهـا فقيـل لـه إنهـا خيمـة الملـك كفيـد فنظـر الرجـل إلـى وسـط 
  الخيمة، فرأى الملك كفيد جالسًا على كرسي مرصع بالجواهر وعنده الوزراء واألمراء وأرباب الدولة.

ليـه جماعـة مـن عسـكر الملـك كفيـد وأخـذوا الكتـاب منـه وأتـوا بـه فلما رأى ذلك ظهر الكتاب في يده فـذهب إ
أمام الملك، فأخذه الملك فلما قرأه عرف معناه وكتب لـه جوابـًا أمـا بعـد فالـذي نعلـم بـه الملـك طيغمـوس أنـه 
البــد مــن أننــا نأخــذ الثــأر، ونكشــف العــار، ونخــرب الــديار، ونهتــك األســرار، ونقتــل الكبــار، ونأســر الصــغار 

بــرز إلــى القتــال فــي الميــدان حتــى أريــك الحــرب والطعــان ثــم خــتم الكتــاب وســلمه لرســول الملــك وفــي غــد ا
  طيغموس فأخذه وسار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية عشرة بعد الخمسمائة 
ملـك طيغمـوس لرسـوله فأخـذه قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك كفيد سلم رد الجواب الـذي أرسـله ال

ورجـع فلمـا وصـل إليــه قبـل األرض بـين يديـه ثــم أعطـاه الكتـاب وأخبــره بمـا رآه وقـال لـه: يــا ملـك إنـي رأيــت 
فرســانًا وأبطــاًال ورجــاًال ال يحصــى لهــم عــدد وال يقطــع لهــم مــدد فلمــا قــرأ الكتــاب وفهــم معنــاه غضــب غضــبًا 

فارس ويهجم على عسكر الملك كفيد في نصف الليـل وأن شديدًا وأمر وزيره عين زار أن يركب ومعه ألف 
  يخوضوا فيهم ويقتلوهم.



فقال له الوزير عين زار: سمعًا وطاعـة، ثـم ركـب وركبـت معـه العسـاكر والجيـوش وسـاروا نحـو الملـك كفيـد 
وكــان للمــك كفيــد وزيــر يقــال لــه غطرفــان فــأمره أن يركــب ويأخــذ معــه خمســة آالف فــارس ويــذهب بهــم إلــى 

لملك طيغموس ويهجموا عليهم ويقتلوهم فركب الوزير غطرفان وفعل مـا أمـره بـه الملـك كفيـد وسـار عسكر ا
بالعسكر نحو الملك طيغموس، ومـازالوا سـائرين إلـى نصـف الليـل حتـى قطعـوا نصـف الطريـق فـإذا بـالوزير 

ومـازال يقاتـل غطرفان وقع بـالوزير عـين زار فصـاحت الرجـال علـى الرجـال ووقـع بيـنهم قتـال شـديد القتـال، 
  بعضهم بعضًا إلى وقت الصباح.

فلمــا أصــبح الصــباح انهزمــت عســاكر الملــك كفيــد وولــوا هــاربين إليــه، فلمــا رأى ذلــك غضــب غضــبًا شــديدًا 
فقــالوا لــه: يــا ملــك الزمــان إنــه لمــا ركــب الــوزير  ؟وقــال لهــم: يــا ويلكــم مــا الــذي أصــابكم حتــى فقــدتم أبطــالكم

س ولـم نـزل سـائرين إلـى أن نصـفنا الليـل وقطعنـا نصـف الطريـق، فقابلنـا غطرفان وسرنا نحو الملك طيغمـو 
عين زار وزير الملك طيغموس، وأقبل علينا ومعه جيوش وأبطـال وكانـت المقابلـة بجانـب وادي زهـران، فمـا 
نشــعر إال ونحــن فــي وســط العســكر، ووقعــت العــين علــى العــين وقاتلنــا قتــاًال شــديدًا مــن نصــف الليــل إلــى 

قتل خلق كثير وصار الوزير عين زار يصـيح فـي وجـه الفيـل ويضـربه، فيجفـل الفيـل مـن شـدة  الصباح وقد
الضرب ويدوس الفرسان ويولي هاربًا، وما بقي أحـد ينظـر أحـدًا مـن كثـرة مـا يطيـر مـن الغبـار وصـار الـدم 

  يجري كالتيار، ولوال أننا أتينا هاربين لكنا قتلنا عن آخرنا.
الكــالم قــال: ال باركــت فــيكم الشــمس بــل غضــبت علــيكم غضــبًا شــديدًا، ثــم إن  فلمــا ســمع الملــك كيفيــد هــذا 

الوزير عين زار رجـع إلـى الملـك طيغمـوس وأخبـره بـذلك فهنـأه الملـك طيغمـوس بالسـالمة وفـرح فرحـًا شـديدًا 
وأمــر بــدق الكاســات والــنفخ فــي البوقــات، ثــم تفقــد عســكره فــإذا هــم قــد قتــل مــنهم ائتــا فــارس مــن الشــجعان 

اد، ثــم إن الملــك كفيــد هيــأ عســكره وجنــوده وجيوشــه وأتــى الميــدان واصــطفوا صــفًا فكملــوا خمســة عشــر الشــد
صـــفًا فـــي كـــل صـــف عشـــرة آالف فـــارس، وكـــان معـــه ثالثمائـــة بهلـــوان يركبـــون علـــى األفيـــال، وقـــد انتخـــب 

طـال طـالبين األبطال وصناديد الرجال ونصبت البيارق والرايات ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وبرز األب
  القتال.

وأمــا الملــك طيغمــوس فإنــه صــف عســكره صــفًا بعــد صــف فــإذا هــم عشــرة صــفوف كــل صــف عشــرة آالف 
فارس وكان معه مائة بهلوان يركبون عن يمينه وشماله، ولما اصطفت الصفوف تقدم كـل فـارس موصـوف 

لكاســات وتصــادمت الجيــوش وضــاق رحــب األرض عــن الخيــل، وضــربت الطبــول وزمــرت الزمــور ودقــت ا
ونفخ في البوقات وصاح النفير، وصمت األذان من صهيل الخيل فـي الميـدان وصـاحت الرجـال بأصـواتهم 
وانعقــد الغبــار علــى رؤوســهم واقتتلــوا قتــاًال شــديدًا مــن أول النهــار إلــى أن أقبــل الظــالم، ثــم افترقــوا وذهبــت 

  ح.العساكر إلى منازلهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المبا
 



  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العساكر افترقوا وذهبـوا إلـى منـازلهم فتفقـد الملـك كفيـد عسـكره، فـإذا هـم 
قتــل مــنهم خمســة آالف فــارس فغضــب غضــبًا شــديدًا، وتفقــد الملــك طيغمــوس عســكره فــإذا هــم قــد فقــد مــنهم 

شــجعانه فلمــا رأى ذلــك غضــب غضــبًا شــديدًا، ثــم إن الملــك كفيــد بــرز إلــى ثالثــة آالف فــارس مــن خــواص 
الميــدان ثانيــًا، وفعــل كمــا فعــل أول مــرة وكــل واحــدم منهمــا يطلــب النصــر لنفســه، وصــاح الملــك كفيــد علــى 

فإذا ببطل يقـال لـه بركيـك قـد  ؟عسكره وقال: هل فيكم من يبرز إلى الميدان ويفتح لنا باب الحرب والطعان
اكبًا على فيل وكان بهلوانًا عظيمـًا ثـم تقـدم ونـزل مـن فـوق ظهـر الفيـل وقبـل األرض بـين يـدي الملـك أقبل ر 

 ؟هـل مـن منـاجز ؟كفيد واستأذنه في البراز ثم ركب الفيل وساقه إلـى الميـدان وصـاح وقـال: هـل مـن مبـارز
لــى هــذا البطــل فلمــا ســمع ذلــك الملــك طيغمــوس التفــت إلــى عســكره وقــال لهــم: مــن يبــرز إ ؟هــل مــن مقاتــل

فــإذا بفــارس قــد بــرز مــن بــين الصــفوف راكبــًا علــى جــواد عظــيم الخلقــة وســار حتــى أقبــل علــى الملــك  ؟مــنكم
طيغموس وقبل األرض قدامه واستأذنه في المبارزة ثم توجـه إلـى بركيـك فلمـا أقبـل عليـه قـال لـه: مـن تكـون 

نفر بـن كحيـل فقـال لـه بركيـك: فقـال لـه: اسـمي غضـ ؟أنت حتى تستهزئ بـي وتبـرز إلـي وحـدك ومـا اسـمك
كنــت أســمع بــك وأنــا فــي بــالدي، فــدونك والقتــال بــين صــفوف األبطــال. فلمــا ســمع غضــنفر كالمــه ســحب 
عمــود الحديــد مــن تحــت فخــذه، وقــد أخــذ بركيــك الســيف فــي يــده وتقــاتال قتــاًال شــديدًا، ثــم إن بركيــك ضــرب 

لمـا رأى ذلــك غضـنفر ضــربه بــالعمود غضـنفر بالســيف فأتـت الضــربة فــي خوذتـه ولــم يصـبه منهــا ضــرر، ف
فاستوى لحمه بلحم الفيل. فأتاه شخص وقال له: من أنت حتى تقتل أخي، ثم أخذ نبلة في يده وضرب بهـا 
غضـــنفر فأصـــابت فخـــذه فســـمرت الـــدرع فيـــه فلمـــا رأى ذلـــك غضـــنفر جـــر الســـيف فـــي يـــده وضـــربه فقســـمه 

  ربًا نحو الملك طيغموس.نصفين فنزل إلى األرض يخور في دمه، ثم إن غضنفر ولى ها
فلمــا رأى ذلــك الملــك كفيــد صــاح علــى عســكره وقــال لهــم: انزلــوا إلــى الميــدان وقــاتلوا الفرســان ونــزل الملــك 
طيغمـوس بعســكره وجيوشـه وقــاتلوا قتــاًال شـديدًا وقــد صــهلت الخيـل وصــاحت الرجــال علـى الرجــال وتجــردت 

ان وفــر الجبـان مــن موقــف الطعــان ودقــت السـيوف وتقــدم كــل فــارس موصــوف وحملـت الفرســان علــى الفرســ
الكاســات ونفــخ فــي البوقــات فمــا تســمع النــاس إال ضــجة صــياح وقعقعــة ســالح وهلــك فــي ذلــك الوقــت مــن 
األبطال من هلك وما زالوا على هـذا الحـال إلـى أن صـارت الشـمس فـي قبـة الفلـك، ثـم إن الملـك طيغمـوس 

  يد.انفرق بعساكره وجيوشه وعاد لخيامه وكذلك الملك كف
ثم إن الملك طيغموس تفقد رجاله فوجـدهم قـد قتـل مـنهم خمسـة آالف فـارس وانكسـرت مـنهم أربعـة بيـارق،  

فلمــا علــم الملــك طيغمــوس ذلــك غضــب غضــبًا شــديدًا، وأمــا الملــك كفيــد فإنــه تفقــد عســكره فوجــدهم قــد قتــل 
ل مـن بيـنهم مـدة ثالثـة منهم ستمائة فارس من خواص شجعانه وانكسـرت مـنهم تسـعة بيـارق، ثـم ارتفـع القتـا

أيام، وبعد ذلك كتب الملك كفيد كتابًا وأرسله مع رسول من عسكره إلى ملـك يقـال لـه فـاقون الكلـب، فـذهب 
الرسول إليه وكان كفيد يدعي أنه قريبـه مـن جهـة أمـه، فلمـا علـم الملـك فـاقون بلـذلك جمـع عسـكره وجيوشـه 

  عن الكالم المباح. وتوجه إلى الملك كفيد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت



 

  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك فــاقون جمــع عســاكره وجيوشــه وتوجــه إلــى الملــك كفيــد، فبينمــا 
الملــك طيغــوس جــالس فــي حظــه إذ أتــاه شــخص وقــال لــه: إنــي رايــت غبــرة ثــائرة علــى بعــد قــد ارتفعــت إلــى 

يغمـوس جماعـة مـن عسـكره أن يكشـفوا خبـر تلـك الغبـرة فقـالوا لـه سـمعًا وطاعـة وذهبـوا الجو فـأمر الملـك ط
ورجعــوا وقــالوا: أيهــا الملــك قــد رأينــا الغبــرة وبعــد ســاعة ضــربها الهــواء وقطعهــا وبــان مــن تحتهــا ســبعة بيــارق 

إلــى  تحــت كــل بيــرق ثالثــة آالف فــارس، وســاروا إلــى ناحيــة الملــك كفيــد، ولمــا وصــل الملــك فــاقون الكلــب
فقـال لـه الملـك كفيـد: أمـا تعلـم أن  ؟الملك كفيد سلم عليه وقال له: مـا خبـرك ومـا هـذا القتـال الـذي أنـت فيـه

الملك طيغموس عدوي وقاتل إخوتي وأبي وأنا قد جئته ألقاتله وآخذ بثأري منـه. فقـال الملـك فـاقون: باركـت 
إلى خيمته وفرح فرحًا شديدًا، هذا مـا كـان الشمس فيك ثم إن الملك كفيد أخذ الملك فاقون الكلب وذهب به 

  من أمر الملك طيغموس والملك كفيد.
وأما ما كان مـن أمـر الملـك جانشـاه، فإنـه اسـتمر شـهرين وهـو لـم ينظـر أبـاه ولـم يـأذن بالـدخول عليـه ألحـد 
 من الجواري اللواتي كن في خدمته فحصل له بذلك قلق عظيم فقال لـبعض أتباعـه: مـا خبـر أبـي حتـى أنـه

فــأخبروه بمــا جــرى ألبيــه مــع الملــك كفيــد، فقــال: ائتــوني بجــوادي حتــى أذهــب إلــى أبــي فقــالوا لــه:  ؟لــم يــأتني
  سمعًا وطاعة وأتوا له بالجواد.

فلمــا حضــر جــواده قــال فــي نفســه: أنــا مشــغول بنفســي فــالرأي أن آخــذ فرســي وأســير إلــى مدينــة اليهــود، وٕاذا 
ذي اسـتأجرني للعمـل لعلـه يفعـل بـي مثـل مـا فعـل أول مـرة، ومـا وصلت إليها يهون اهللا على ذلك التـاجر الـ

  يدري أحد أين تكون الخيرة.
ثــم إنــه ركــب وأخــذ معــه ألــف فــارس. حتــى صــار النــاس يقولــون إن جانشــاه ذاهــب إلــى أبيــه ليقاتــل معــه، 

جانشـاه أن ومازالوا سائرين إلـى وقـت المسـاء، ثـم نزلـوا فـي مـرج عظـيم وبـاتوا بـذلك المـرج، فلمـا نـاموا وعلـم 
عســكره نــاموا كلهــم، قــام فــي خفيــة وشــد وســطه وركــب جــواده وســار إلــى طريــق بغــداد ألنــه كــان ســمع مــن 
اليهود أنه تأتيهم في كل سنة مرتين قافلة من بغداد وقال في نفسه: إذا وصلت إلى بغـداد أسـير مـع القافلـة 

  له.حتى أصل إلى مدينة اليهود وصمم في نفسه على ذلك وسار إلى حال سبي
فلما استيقظ العساكر من نومهم ولم يروا جانشاه وال جواده ركبوا وساروا يفتشون عن جانشاه يمينًا وشـماًال، 
فلم يجدوا له خبر فرجعوا إلى أبيـه وأعلمـوه بمـا فعـل ابنـه فغضـب غضـبًا شـديدًا وكـاد الشـرر يطلـع مـن فيـه 

علي العظيم، قد فقدت ولـدي والعـدو قبـالي فقـال ورمى بتاجه من فوق رأسه وقال: ال حول وال قوة إال باهللا ال
  له الملوك والوزراء: اصبر يا ملك الزمان فما بعد الصبر إال الخير.

ــًا مهمومــًا جــريح القلــب قــريح العــين ســهران الليــل  ثــم إن جانشــاه صــار مــن أجــل أبيــه وفــراق محبوبتــه حزين
عـن حـرب عـدوه وتوجـه إلـى مدينتـه ودخلهـا والنهار، وأمـا أبـوه فلمـا علـم بفقـده مـع عسـاكره وجيوشـه، ورجـع 

وغلق أبوابها وحصن أسوارها وصار هاربًا من الملـك كفيـد وصـار كفيـد فـي كـل شـهر يجـيء المدينـة طالبـًا 



القتال والخصام، ويقعد عليها سبع ليال وثمانية أيام وبعـد ذلـك يأخـذ عسـكره ويرجـع بهـم إلـى الخيـام ليـداوي 
  المجروحين من الرجال.

مدينــة الملــك طيغمــوس فــإنهم عنــد انصــراف العــدو عــنهم يشــتغلون بإصــالح الســالح وتحصــين فأمــا أهــل 
األســوار وتهيئــة المنجنيقــات، ومكــث الملــك طيغمــوس والملــك كفيــد علــى هــذه الحالــة، ســبع ســنين والحــرب 

  مستمرة بينهما.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  مسمائة وفي الليلة الخامسة عشرة بعد الخ

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن الملـك طيغمـوس مكـث هـو والملـك كفيـد علـى هـذه الحالـة سـبع سـنين. 
  هذا ما كان من أمرهما.

وأما ما كان من أمر جانشاه فإنه لم يزل سائرًا يقطع البراري والقفـار وكلمـا وصـل إلـى بلـد مـن الـبالد سـأل  
وٕانما يقولون له إننـا لـم نسـمع بهـذا االسـم أصـًال، ثـم إنـه سـأل عـن عن قلعة جوهر تكني فلم يخبره أحد بها 

مدينة اليهود فأخبره رجل من التجار أنها في أطـراف بـالد المشـرق، وقـال لـه فـي هـذا الشـهر سـر معنـا إلـى 
مدينــة شــمعون ومنهــا إلــى خــوارزم وتبقــى مدينــة اليهــود قريبــة مــن خــوارزم فــإن بينهمــا مســافة ســنة وثالثــة 

  أشهر.
ر جانشاه حتى سافرت القافلـة، وسـافر معهـا إلـى أن وصـل إلـى مدينـة مرزقـان ولمـا دخـل تلـك المدينـة فصب

صــار يســأل عــن قلعــة جــوهر تكنــي فلــم يخبــره أحــد بهــا وقــالوا لــه: مــا ســمعنا بهــذا االســم أصــًال وقاســى فــي 
  الطريق شدة عظيمة وأهواًال صعبة وجوعًا وعطشًا.

ًا حتى وصل إلى بالد خراسان وانتهـى إلـى مدينـة شـمعون ودخلهـا وسـأل ثم سافر من الهند، ولم يزل مسافر 
عن مدينة اليهود فأخبروه عنها ووصفوا له طريقها، فسافر أيامًا وليالي حتى وصـل إلـى نهـر بجانـب مدينـة 
اليهود وجلس على شاطئه وصبر إلى يوم السبت حتى نشف بقدرة اهللا تعالى فعدى منـه إلـى بيـت اليهـودي 

فيــه أول مـرة فســلم عليـه هــو وأهـل بيتــه، ففرحـوا بــه وأتـوا باألكــل والشـرب ثــم قـالوا لــه: أيـن كانــت  الـذي كـان
فقــال لهــم: بملـك اهللا تعــالى، ثــم بـات تلــك الليلــة عنــدهم ولمـا كــان الغــد دار فـي المدينــة يتفــرج فــرأى  ؟غيبتـك

مــل عنـدنا شــغل نصـف يــوم مناديـًا ينـادي ويقــول: يـا معاشــر النـاس مـن يأخــذ ألـف دينــار وجاريـة حسـنة ويع
فقــال لــه جانشــاه: أنــا أعمــل، فقــال لــه المنــادي: اتبعنــي فتبعــه حتــى وصــل إلــى بيــت اليهــودي التــاجر الــذي 
وصــل إليــه أول مــرة. ثــم قــال المنــادي لصــاحب البيــت: إن هــذا الولــد يعمــل الشــغل الــذي تريــد، فرحــب بــه 

تـاه باألكـل والشـرب فأكـل جانشـاه وشـرب ثـم إن التاجر وقال له: مرحبـًا بـك، وأخـذه ودخـل بـه إلـى الحـريم وأ
التــاجر قــدم لــه الــدنانير والجاريــة الحســنة وباتــا معــًا تلــك الليلــة، ولمــا أصــبح الصــباح أخــذ الــدنانير والجاريــة 
وسلمها لليهودي الذي بات في بيته أول مرة. ثم رجع إلـى التـاجر صـاحب الشـغل، فركـب معـه وسـارًا حتـى 

لعلـو، ثـم إن التـاجر أخـرج حـبًال وسـكينًا وقـال لجانشـاه: ارم هـذه الفـرس علـى وصال إلى جبل عـال شـاهق ا



األرض، فرماها وكتفها بالحبل وذبحها وسلخها وقطع قوائمهـا ورأسـها وشـق بطنهـا كمـا أمـره التـاجر ثـم قـال 
التــاجر لجانشــاه ادخــل بطــن هــذه الفــرس حتــى أخــيطهال عليــك ومهمــا رأيتــه فيــه فقــل لــي عليــه، فهــذا الشــغل 
الذي أخذت أجرته، فدخل جانشاه بطـن الفـرس وخيطهـا عليـه التـاجر، ثـم ذهـب إلـى محـل بعيـد عـن الفـرس 
واختفـى فيـه وبعـد سـاعة أقبـل طيــر عظـيم ونـزل مـن الجـو وخطـف الفــرس وارتفـع بهـا إلـى عنـان السـماء ثــم 

اه شــق بطــن نــزل علــى رأس الجبــل فلمــا اســتقر علــى رأس الجبــل أراد أن يأكــل الفــرس، فلمــا أحــس بــه جانشــ
  الفرس وخرج فجفل الطير منه وطار إلى حال سبيله.

فطلع جانشاه ونظر إلى التاجر فرآه واقفًا تحت الجبل مثل العصفور فقـال مـا تريـد أيهـا التـاجر فقـال لـه ارم 
بشيء من هذه الحجار التي حواليك حتى أدلك على الطريق التي تنزل منها، فقـال جانشـاه أنـت الـذي فعـل 

يت من مدة خمس سنين قد قاسيت جوعًا وعطشًا وحصل لي تعب عظيم وشـر كثيـر وهـا أنـت بي كيت وك
عدت بي إلى هذا المكان وأردت هالكي، فواهللا ال أرمي لك شـيء ثـم إن جانشـاه سـار وقصـد الطريـق التـي 

  توصل إلى الشيخ نصر ملك الطيور. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ادسة عشرة بعد الخمسمائة وفي الليلة الس
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن جانشـــاه ســـار وقصـــد الطريـــق التـــي توصـــل إلـــى الشـــيخ نصـــر ملـــك 
الطيــور، ولــم يــزل ســائرًا أيامــًا وليــالي وهــو بــاكي العــين حــزين القلــب وٕاذا جــاع يأكــل مــن نبــات األرض وٕاذا 

فرأى الشيخ نصر جالسًا على بـاب القصـر عطش يشرب من أنهارها حتى وصل إلى قصر السيد سليمان، 
فأقبــل عليــه وقبــل يديــه فرحــب بــه الشــيخ نصــر وســلم عليــه ثــم قــال لــه يــا ولــدي مــا خبــرك حتــى جئــت هــذا 

فبكى جانشاه، وحكـى  ؟المكان وكنت قد توجهت من هنا مع السيدة شمسة وأنت قرير العين منشرح الصدر
  : إن كنت تحبني تعال عندي في قلعة جوهر تكني.له ما جرى من السيدة شمسة لما طارت، وقالت له

فتعجــب الشــيخ نصــر مــن ذلــك وقــال: واهللا يــا ولــدي مــا أعرفهــا وحــق الســيد ســليمان وال ســمعت بهــذا االســم 
فقــال لــه الشــيخ نصــر: اصــبر حتــى  ؟طــول عمــري، فقــال جانشــاه كيــف أعمــل وقــد مــت مــن العشــق والغــرام

  لعل أحد منهم يعرفها.تأتي الطيور ونسألهم عن قلعة جوهر تكني 
فاطمــأن قلــب جانشــاه ودخــل القصــر وذهــب إلــى المقصــورة المشــتملة علــى البحيــرة التــي رأى فيهــا البنــات  

الثالث، ومكث عند الشـيخ نصـر مـدة مـن الزمـان فبينمـا هـو جـالس علـى عادتـه إذ قـال لـه الشـيخ نصـر يـا 
ال أيامـًا قالئـل حتـى أقبلـت الطيـور فجـاء ولدي إنه قرب مجيء الطير ففرح جانشاه بذلك الخبر ولم تمض إ

  الشيخ نصر إلى جانشاه، وقال له يا ولدي تعلم هذه األسماء وأقبل على الطيور.
فجــاءت وســلمت علــى الشــيخ نصــر جنســًا بعــد جــنس ثــم ســألها عــن قلعــة جــوهر تكنــي فقــال كــل منهــا مــا 

عليــه، فطلــب الشــيخ نصــر طيــرًا ســمعت بهــذه القلعــة طــول عمــري، فبكــى بكــاء شــديدًا وتحســر ووقــع مغشــيًا 
  عظيمًا وقال له أوصل هذا الشاب إلى بالد كابل ووصف له البالد وطريقها فقال له سمعًا وطاعة.



ثم ركب جانشاه على ظهره وقال له احترس على نفسك وٕاياك أن تميل فتنقطع فـي الهـواء، وسـد أذنيـك مـن 
اه مـا قالـه الشـيخ نصـر، ثـم أقبـل بـه الطيـر وعـال الريح لئال يضربك جري األفالك ودوي البحـار فقبـل جانشـ

به إلى الجو وسار به يومًا وليلة، ثم نزل به عند ملك الوحوش واسمه شاه بدوي فقال لجانشـاه قـد تهنـا عـن 
الــبالد التــي وصــفها لنــا الشــيخ نصــر وأراد أن يأخــذ جانشــاه ويطيــر بــه، فقــال لــه جانشــاه اذهــب إلــى حــال 

رض حتى أموت وأصل إلى بالدي، فتركـه الطيـر عنـد ملـك الوحـوش شـاه بـدوي سبيلك واتركني في هذه األ
وذهب إلى حال سبيله ثم إن شاه بدوي سأله وقال له من أنـت ومـن أيـن أقبلـت مـع هـذا الطيـر العظـيم ومـا 

  فحكى له جميع ما جرى له من األول إلى اآلخر. ؟حكايتك
مان إنــي مــا أعــرف هــذه القلعــة وكــل مــن دلنــا فتعجــب ملــك الوحــوش مــن حكايتــه وقــال لــه: وحــق الســيد ســلي

عليها نكرمه ونرسلك إليها، فبكى جانشاه بكاء شديدًا وصبر مـدة قليلـة وبعـدها أتـاه ملـك الوحـوش وهـو شـاه 
بــدوي وقــال لــه قــم يــا ولــدي وخــذ هــذه األلــواح واحفــظ الــذي فيهــا وٕاذا أتــت الوحــوش نســألها عــن تلــك القلعــة. 

  ن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت ع
 

  وفي الليلة السابعة عشرة بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن شــاه بــدوي ملــك الوحــوش قــال لجانشــاه احفــظ مــا فــي هــذه األلــواح وٕاذا 
جـــاءت الوحـــوش نســـألها عـــن تلـــك القلعـــة فمـــا مضـــى غيـــر ســـاعة حتـــى أقبلـــت الوحـــوش جنســـًا بعـــد جـــنس 

شاه بدوي ثم إنه سألهم عـن قلعـة جـوهر تكنـي فقـالوا لـه جميعـًا مـا نعـرف هـذه وصاروا يسلمون على الملك 
  القلعة وال سمعنا بها، فبكى جانشاه وتأسف على عدم ذهابه مع الطير الذي أتى به من عند الشيخ نصر.
نـد فقال له ملك الوحوش: يا ولدي ال تحمل همًا إن لي أخًا أكبر مني ويقال له الملك شـماخ وكـان أسـيرًا ع

السيد سليمان ألنه كـان عاصـيًا عليـه ولـيس أحـد مـن الجـن أكبـر منـه هـو والشـيخ نصـر، فلعلـه يعـرف هـذه 
القلعـة وهـو يحكـم علـى الجــان الـذين فـي هـذه الــبالد ثـم أركبـه ملـك الوحـوش علــى ظهـر وحـش منهـا وأرســل 

زل سـائرًا بجانشـاه أيامـًا معه كتابًا إلى أخيه بالوصية عليه، ثم إن ذلك الوحش سار من وقته وسـاعته ولـم يـ
وليالي حتى وصـل إلـى الملـك شـماخ فوقـف ذلـك الـوحش فـي مكـان وحـده بعيـدًا عـن الملـك ثـم نـزل جانشـاه 
من فوق ظهره وصار يتمشى حتى وصل إلى حضـرة الملـك شـماخ، فقبـل يديـه وناولـه الكتـاب فقـرأه وعـرف 

مـــا ســـمعت بهـــا وال رأيتهـــا فبكـــى جانشـــاه معنـــاه ورحـــب بـــه وقـــال لـــه: واهللا يـــا ولـــدي إن هـــذه القلعـــة عمـــري 
  وتحسر.

فقال له الملك شماخ: احك لي حكايتك وأخبرني من أنت ومن أين أتيت وٕالى أين تذهب فأخبره بجميع مـا  
جرى له من األول إلى اآلخر، فتعجب شماخ مـن ذلـك وقـال لـه: يـا ولـدي أنـا أعـرف راهبـًا فـي الجبـل وهـو 

الطيور والوحوش والجان من كثرة اقسامه ألنه ما زال يتلو األقسـام علـى كبير في العمر وقد أطاعته جميع 
ملــوك الجــن حتــى أطــاعوه قهــرًا عــنهم مــن شــدة تلــك األقســام والســحر الــذي عنــده وجميــع الطيــور والوحــوش 
تسير إلى خدمتـه وأنـا قـد كنـت عصـيت السـيد سـليمان فهـو أسـرني عنـده ومـا غلبنـي سـوى هـذا الراهـب مـن 



امه وســحره وقــد بقيــت فــي خدمتــه واعلــم أنــه ســاح فــي جميــع الــبالد واألقــاليم وعــرف جميــع شــدة مكــره وأقســ
الطرق والجهات واألماكن والقالع والمدائن وما أظن أنه يخفى عليه مكان فأنا أرسـلك إليـه لعلـه يـدلك علـى 

الجــان وكلهــم هــذه القلعــة وٕان لــم يــدلك هــو عليهــا فمــا يــدلك عليهــا أحــد ألنــه قــد أطاعتــه الطيــور والوحــوش و 
يأتونــه مــن شــدة ســحره وقــد اصــطنع لــه عكــازة ثــالث قطــع فغرزهــا فــي األرض ويتلــو القســم علــى القطعــة 
األولــى مــن العكــازة فيخــرج منهــا لحــم ويخــرج منهــا دم ويتلــو القســم علــى القطعــة الثانيــة، فيخــرج منهــا قمــح 

ديــر المــاس وهــذا الراهــب  وشــعير وبعــد ذلــك يخــرج العكــازة مــن األرض ثــم يــذهب إلــى ديــره وديــره يســمى
الكاهن يخرج من يده اختراع كل صـنعة غريبـة وهـو سـاحر كـاهن مخـادع خبيـث واسـمه يغمـوس وقـد حـوى 
جميــع األقســام والعــزائم والبــد مــن أن أرســلك إليــه مــع طيــر عظــيم لــه أربعــة أجنحــة. وأدرك شــهرزاد الصــباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  خمسمائة وفي الليلة الثامنة عشرة بعد ال
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن الملـك شـماخ قـال لجانشـاه: والبـد مـن أن أرسـلك إلـى الراهـب مـع طيـر 
عظيم له أربعة أجنحة ثم أركبه على ظهر طير عظيم له أربعة أجنحة طول كـل جنـاح منهـا ثالثـون ذراعـًا 

تين وكـان عنـد الملـك شـماخ عـون يقـال بالهاشمي وله أرجل مثل أرجل الفيل لكنه ال يطير في السنة إال مر 
له طمشون كل يوم يخطف لهذا الطير بختيتين من بـالد العـراق ويفسـخهما لـه ليأكلهمـا، فلمـا ركـب جانشـاه 
علــى ظهــره وســار بــه ليــالي وأيامــًا حتــى وصــل إلــى الجبــل القلــع وديــر المــاس فنــزل جانشــاه عنــد ذلــك الــدير 

بد فيها، فتقدم جانشاه إليه وقبـل األرض ووقـف بـين يديـه. فلمـا فرأى يغموس الراهب داخل الكنيسة وهو يتع
رآه الراهــب قــال لــه: مرحبــًا بــك يــا ولــدي يــا غريــب الــدار وبعيــد المــزار أخبرنــي مــا ســبب مجيئــك إلــى هــذا 
المكان فبكى جانشاه وحكى له حكايته من األول إلى اآلخـر. فلمـا سـمع الراهـب الحكايـة تعجـب منهـا غايـة 

: واهللا يا ولدي عمري ما سمعت بهذه القلعة، وال رأيـت مـن سـمع بهـا أو رآهـا مـع أنـي كنـت العجب وقال له
موجـــودًا فـــي عهـــد نـــوح نبـــي اهللا وحكمـــت مـــن عهـــد نـــوح إلـــى زمـــن الســـيد ســـليمان بـــن داود علـــى الوحـــوش 
والطيــور والجــان، ومــا أظــن أن الســيد ســليمان ســمع بهــذه القلعــة ولكــن اصــبر يــا ولــدي حتــى تــأتي الطيــور 

  والوحوش وأعوان الجان واسألهم لعل أحدًا منهم يخبرنا بها ويأتينا بخبر عنها ويهون اهللا تعالى عليك.
فقعد جانشاه مدة من الزمان عند الراهب فبينما هـو قاعـد إذ أقبلـت عليـه الطيـور والوحـوش والجـان أجمعـين 

أنـا رأيتهـا أو سـمعت بهـا، بـل وصار جانشـاه والراهـب يسـألونهم عـن قلعـة جـوهر تكنـي، فمـا أحـد مـنهم قـال 
كان كل منهم يقول ما رأيت هذه القلعة وال سمعت بها فصار جانشاه يبكي وينـوح ويتضـرع إلـى اهللا تعـالى، 
فبينما هو كـذلك وٕاذا بطيـر قـد أقبـل آخـر الطيـور وهـو أسـود اللـون عظـيم الخلقـة ولمـا نـزل مـن أعلـى الجـو 

جـوهر تكنـي فقـال لـه الطيـر: أيهـا الراهـب إننـا كنـا سـاكنين جاء وقبل يدي الراهـب فسـأله الراهـب عـن قلعـة 
خلف جبل قاف بجبل البلـور فـي بـر عظـيم، وكنـت أنـا وٕاخـوتي فراخـًا صـغارًا وأبـي وأمـي كانـا يسـرحان فـي 
كل يوم يجيئان برزقنا فاتفق أنهما سرحا يومًا من األيام وغابا عنا سبعة أيام فاشتد علينا الجـوع ثـم أتيـا فـي 



فقـاال: إنـه خـرج علينـا مـارد فخطفنـا وذهـب بنـا  ؟امن وهما يبكيان فقلنا لهمـا: مـا سـبب غيابكمـا عنـااليوم الث
إلــى قلعــة جــوهر تكنــي وأوصــلنا إلــى الملــك شــهالن، فلمــا رآنــا الملــك شــهالن أراد قتلنــا فقلنــا لــه: إن وراءنــا 

  خبراكم عن القلعة.فراخًا صغارًا فأعتقنا من القتل ولو كان أبي وأمي في قيد الحياة لكانا أ
فلمـا ســمع جانشـاه هــذا الكـالم بكــى بكـاء شــديدًا وقــال للراهـب: أريــد منـك أن تــأمر هـذا الطيــر أن يوصــلني  

إلــى نحــو وكــر أبيــه وأمــه فــي جبــل البلــور خلــف جبــل قــاف فقــال الراهــب للطيــر: أيهــا الطيــر أريــد منــك أن 
معًا وطاعة لما تقول، ثم إن ذلك الطير أركـب تطيع هذا الولد في جميع ما يأمرك به فقال الطير للراهب س

جانشــاه علــى ظهــره وطــار ولــم يــزل طــائرًا بــه أيامــًا وليــالي حتــى أقبــل علــى جبــل البلــور، ثــم نــزل بــه هنــاك 
ومكث برهة من الزمان ثم أركبه علـى ظهـره وطـار ولـم يـزل طـائرًا بـه مـدة يـومين حتـى وصـال إلـى األرض 

  لصباح فسكتت عن الكالم المباح.التي فيها الوكر. وأدرك شهرزاد ا
 

  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملــك السـعيد، أن الطيـر لـم يــزل طـائرًا بجانشـاه مـدة يــومين حتـى وصـل بـه إلــى األرض 
دًا التـي فيهــا الــوكر ونــزل بـه هنــاك ثــم قــال لـه: يــا جانشــاه هــذا الـوكر الــذي كنــا فيــه فبكـى جانشــاه بكــاء شــدي

وقال للطير: أريد منك أن تحملني وتوصلني إلى الناحية التي كـان أبـوك وأمـك يـذهبان إليهـا ويجيئـان منهـا 
  بالرزق.

فقــال لــه الطيــر ســمعًا وطاعــة يــا جانشــاه ثــم حملــه وطــار بــه ولــم يــزل طــائرًا ســبع ليــالي وثمانيــة أيــام حتــى 
ك الجبـل، فلمـا أفـاق مـن النـوم رأى بريقـًا وصل به إلـى جبـل عـال ثـم أنزلـه مـن فـوق ظهـره فنـام فـي رأس ذلـ

على بعد يمأل نوره الجو فصار متحيرًا في نفسه من ذلك اللمعان والبريق ولم يدر أنه أمـام القلعـة التـي هـو 
يفتش عليها وكان بينه وبينها مسيرة شهرين وهـي مبنيـة مـن اليـاقوت األحمـر وبيوتهـا مـن الـذهب األصـفر، 

عــادن النفيســة التــي تخــرج مــن بحــر الظلمــات، ولهــذا ســميت قلعــة جــوهر تكنــي ولهــا ألــف بــرج مبنيــة مــن الم
ألنها من نفيس الجـواهر والمعـادن، وكانـت قلعـة عظيمـة واسـم ملكهـا شـهالن وهـو أبـو البنـات الـثالث. هـذا 

  ما كان من أمر جانشاه.
وأمها وأهلهـا أخبـرتهم وأما ما كان من أمر السيدة شمسة فإنها لما هربت من عند جانشاه وراحت عند أبيها 

بمـــا جـــرى لهـــا مـــع جانشـــاه وحكـــت لهـــم حكايتـــه وأعلمـــتهم أنـــه ســـاح فـــي األرض ورأى العجائـــب، وعـــرفتهم 
بمحبته لها ومحبتها له وبما وقع بينهما. فلما سمع أبوها وأمها ذلك الكالم قاال لها: ما يحل لـك مـن اهللا أن 

ألعوانه من مردة الجـان وقـال لهـم: كـل مـن رأى مـنكم  تفعلي معه هذا األمر ثم إن أباها حكى هذه المسألة
إنسـيًا فيـأتيني بـه، وكانـت الســيدة شمسـة أخبـرت أمهـا أن جانشــاه مغـرم بهـا وقالـت لهــا: والبـد مـن أنـه يأتينــا 
ألنـي لمــا طـرت مــن فــوق البيـت قلــت لـه: إن كنــت تحبنــي فتعـال فــي قلعـة جــوهر تكنــي، ثـم إن جانشــاه لمــا 

ان قصد نحوه ليعرف ما هو، وكانت السيدة شمسة قد أرسـلت عونـًا مـن األعـوان فـي رأى ذلك البريق واللمع
شغل بناحية جبل قرموس، فبينما ذلك العون سائر إذ هو نظر من بعيد شخص أنسـي. فلمـا رآه أقبـل نحـوه 



فقــال لــه: اســمي  ؟وســلم عليــه فخــاف جانشــاه مــن ذلــك العــون ورد عليــه الســالم فقــال لــه العــون: مــا اســمك
اه وكنــت قبضــت علــى جنيــة اســمها الســيدة شمســة ألنــي تعلقــت بحســنها وجمالهــا وكنــت أحبهــا محبــة جانشــ

عظيمة ثم إنها هربت مني بعد دخولها إلى قصـر والـدي وحكـى لـه جميـع مـا جـرى لـه وصـار جانشـاه يكلـم 
  المارد وهو يبكي.

وصـلت إلـى مـرادك واعلـم أنهـا فلما نظر العون إلى جانشاه وهو يبكي أحرق قلبه وقال له: ال تبك فإنك قـد 
تحبك محبة عظيمة، وقد أعلمت أباها وأمها بمبتـك لهـا وكـل مـن فـي القلعـة يحبـك ألجلهـا فطـب نفسـًا وقـر 
عينــًا ثــم إن المــارد حملــه علــى كاهلــه وســار بــه حتــى وصــل إلــى قلعــة جــوهر تكنــي وذهــب المبشــرون إلــى 

يء جانشــاه. فلمــا جــاءتهم البشــائر بــذلك فرحــوا الملــك شــهالن وٕالــى الســيدة شمســة وٕالــى أمهــا يبشــرونهم بمجــ
فرحـــًا عظيمـــًا، ثـــم إن الملـــك شـــهالن أمـــر جميـــع األعـــوان أن يالقـــوا جانشـــاه، وركـــب هـــو وجميـــع األعـــوان 

  والعفاريت والمردة إلى مالقاة جانشاه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة العشرين بعد الخمسمائة 
غني أيها الملك السعيد، أن الملك شهالن ركب هو وجميع األعـوان والعفاريـت والمـردة إلـى مالقـاة قالت: بل 

جانشاه فلما أقبل الملك شهالن أبو السيدة شمة على جانشاه عانقه، ثم إن جانشـاه قبـل يـدي الملـك شـهالن 
لجوهر، ثـم ألبسـه التـاج فأمر له الملك بخلعة عظيمة من الحرير مختلفة األلوان مطرزة بالذهب ومرصعة با

الذي مـا رأى مثلـه أحـد مـن ملـوك اإلنـس ثـم أمـر لـه بفـرس عظيمـة مـن خيـل ملـوك الجـان فركبهـا ثـم ركـب 
األعــوان عــن يمينــه وشــماله وســار هــو والملــك فــي موكــب عظــيم حتــى أتــوا بــاب القصــر فنــزل الملــك ونــزل 

واليواقيـت ونفــيس المعـادن، فقـام الملــك  جانشـاه فـي ذلـك القصــر فـرآه قصـرًا عظيمـًا حيطانــه مبنيـة بـالجواهر
  إليه وأجلسه على تخته بجانبه، ثم إنهم أتوا بالسماط فأكلوا وشربوا، ثم غسلوا أيديهم.

بعد ذلك أقبلت عليـه أم السـيدة شمسـة فسـلمت عليـه ورحبـت بـه، وقالـت لـه: قـد بلغـت المقصـود مـن التعـب 
هبـت مـن وقتهـا إلـى ابنتهـا السـيدة شمسـة وأتـت بهـا ونامت عينك بعـد السـهر والحمـد هللا علـى سـالمتك ثـم ذ

إلى جانشاه. فلما أقبلت عليه السيدة شمسة سلمت عليه وأقبلت عليه وأطرقت برأسـها خجـًال منـه ومـن أمهـا 
وأبيهــا، وأتــى أخواتهــا اللــواتي كــن معهــا فــي القصــر وقبلــوا يديــه وســلموا عليــه، ثــم إن والــدة شمســة قالــت لــه: 

ــًا يــا ولــدي ولكــن بنتــي شمســة قــد أخطــأت فــي حقــك وال تؤاخــذها بمــا فعلــت معــك ألجلنــا. فلمــا ســمع  مرحب
جانشاه منها ذلك الكالم صـاح ووقـع مغشـيًا عليـه فتعجـب الملـك منـه، ثـم إنهـم رشـوا علـى وجهـه مـاء الـورد 
الممــزوج بالمســك والزبــاد فأفــاق ونظــر إلــى الســيدة شمســة وقــال: الحمــد هللا الــذي بلغنــي مــرادي وأطفــأ نــاري 
حتى لم يبق في قلبي نـار فقالـت لـه السـيدة شمسـة: سـالمتك مـن النـار ولكـن يـا جانشـاه أريـد أن تحكـي لـي 
على ما جرى لك بعد فراقي، وكيف أتيت إلى هذا المكان مع أن أكثر الجان ال يعرفون قلعة جـوهر تكنـي. 

  ونحن عاصون على جميع الملوك وما أحد عرف طريق هذا المكان وال سمع به.



رها جانشاه بجميع ما جرى له وكيف أتى، وأعلمهم بمـا جـرى ألبيـه مـع الملـك كفيـد وأخبـرهم بمـا قاسـاه فأخب
في الطريق، وما رآه من األهوال والعجائب، وقال لها: كل هـذا مـن أجلـك يـا سـيدتي شمسـة، فقـال لـه أبوهـا 

فرحـًا شـديدًا فقالـت لـه بعـد قـد بلغـت المـراد والسـيدة شمسـة جاريـة نهـديها إليـك، فلمـا سـمع ذلـك جانشـاه فـرح 
ذلك إن شاء اهللا تعالى في الشهر القابل ننصب الفرح ونعمل العرس ونزوجك بها ثم تذهب بها إلـى بـالدك 
ونعطيط ألف مارد من األعوان لو أذنت ألقل من فيهم أن يقتل الملك كفيد هو وقومه لفعل ذلك في لحظـة 

مـــنهم بـــإهالك أعـــداءك جميعـــًا أهلكهـــم. وأدرك شـــهرزاد وفـــي كـــل عـــام نرســـل إليـــك قومـــًا إذا أمـــرت واحـــدًا 
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية والعشرين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أبا السيدة شمسة قال له: وفي كل عام نرسل إليك قومًا إذا أمرت أقـل  

هم عن آخرهم، ثم إن الملك شـهالن جلـس فـوق التخـت وأمـر أربـاب واحد منهم بإهالك أعداءك جميعًا أهلك
الدولــة أن يعملــوا فرحــًا عظيمــًا ويزينــوا المدينــة ســبعة أيــام بلياليهــا فقــالوا ســمعًا وطاعــة. ثــم ذهبــوا فــي ذلــك 
الوقــت وأخــذوا فــي تجهيــز األهبــة للفــرح، ومكثــوا فــي التجهيــز مــدة شــهرين، وبعــد ذلــك عملــوا عرســًا عظيمــًا 

شمسة حتى صار فرحًا عظيمًا لم يكن مثله ثم أدخلوا جانشاه على السيدة شمسـة واسـتمر معهـا مـدة  للسيدة
ســنتين فــي ألــذ عــيش وأهنــأه وأكــل وشــرب ثــم بعــد ذلــك قــال للســيدة شمســة: إن أبــاك قــد وعــدنا بالــذهاب إلــى 

لــى أول الشــهر بــالدي وأن نقعــد هنــاك ســنة وهنــا ســنة، فقالــت الســيدة شمســة: ســمعًا وطاعــة، ولكــن اصــبر إ
حتــى نجهــز لكمــا األعــوان فــأخبرت جانشــاه بمــا قالــه أبوهــا وصــبر المــدة التــي عينهــا، وبعــد ذلــك أذن الملــك 
شهالن لألعوان أن يخرجـوا فـي خدمـة السـيدة شمسـة وجانشـاه حتـى يوصـلوهما إلـى بـالد جانشـاه وقـد جهـز 

خيمـة مــن الحريـر األخضــر منقوشــة  لهمـا تختــًا عظيمـًا مــن الــذهب األحمـر المرصــع بالـدر والجــواهر، فوقــه
بســائر األلــوان مرصــعة بــنفس الجــواهر يحــار فــي حســنها النــاظر. فطلــع جانشــاه هــو والســيدة شمســة فــوق 
التخــت، ثــم انتخــب مــن األعــوان أربعــة ليحملــوا ذلــك التخــت فحملــوه وصــار كــل واحــد مــنهم فــي جهــة مــن 

ت أمها وأبيها وأخواتها وأهلهـا وقـد ركـب أبوهـا جهاته وجانشاه والسيدة شمسة فوقه، ثم إن السيد شمسة ودع
وسار مع جانشاه، وسارت األعـوان بـذلك التخـت ولـم يـزل الملـك شـهالن سـائرًا معهـم إلـى وسـط النهـار، ثـم 
حطـــت األعـــوان ذلـــك التخـــت ونزلـــوا وودعـــوا بعضـــهم، وصـــار الملـــك شـــهالن يوصـــي جانشـــاه علـــى الســـيدة 

  شمسة ويوصي األعوان عليها.
وان أن يحملــوا التخــت، فوقــه الســيدة شمســة وكــذلك جانشــاه وســارا ورجــع أباهــا وكــان أبوهــا قــد ثــم أمــر األعــ

أعطاها ثالثمائة من السراري الحسان، وأعطى جانشاه ثالثمائة مملوك من أوالد الجان، ثم إنهـم سـاروا مـن 
بـه بـين السـماء ذلك الوقت بعـد أن طلعـوا بـأجمعهم علـى ذلـك التخـت، واألعـوان األربعـة قـد حملتـه وطـارت 

واألرض، وصاروا يسيرون كل يوم مسيرة ثالثين شهرًا ولـم يزالـوا سـائرين علـى هـذه الحالـة مـدة عشـرة أيـام، 



وكــان فــي األعــوان عــون يعــرف بــالد كابــل فلمــا رآهــا أمــرهم أن ينزلــوا علــى المدينــة الكبيــرة فــي تلــك المدينــة 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وكانت تلك المدينة مدينة الملك طيغموس فنزلوا عليها.

  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن األعــوان نزلــوا علــى مدينــة الملــك طيغمــوس ومعهــم جانشــاه والســيدة 

وضـيق  شمسة، وكـان الملـك طيغمـوس قـد انهـزم مـن األعـداء وهـرب مـن مدينتـه وصـار فـي حصـر عظـيم،
  عليه الملك كفيد.

فلما رأت السيدة شمسة الملك طيغموس ومملكته في ذلك الحال، أمـرت األعـوان أن يضـربوا العسـكر الـذين 
حاصــروهم ضــربًا شــديدًا ويقتلــوهم، وقالــت لألعــوان: ال تبقــوا مــنهم أحــدًا ثــم إن جانشــاه أومــأ إلــى عــون مــن 

لملــك كفيــد مقيــدًا، ثــم إن األعــوان ســاروا وأخــذوا ذلــك األعــوان شــديد البــأس اســمه قــراطش وأمــره أن يجــيء با
التخــت معهــم ومــا زالــوا ســائرين حتــى حطــوا ثــم هجمــوا علــى الملــك كفيــد وعســاكره وصــاروا يقتلــونهم وصــار 
الواحد يأخـذ عشـرة أو ثمانيـة وهـم علـى ظهـر الفيلـة ويطيـر بهـم إلـى الجـو، ثـم يلقـيهم فيتمزقـون فـي الهـواء، 

  العساكر بالعمد الحديد. وكان بعض األعوان يضرب
ثم إن العون الذي اسمه قراطش ذهب من وقته إلى خيمة كفيد فهجـم عليـه وهـو جـالس فـوق السـرير وأخـذه 
وطار به إلى الجـو فزعـق مـن هيبـة ذلـك العـون ولـم يـزل طـائرًا بـه حتـى وضـعه علـى التخـت قـدام جانشـاه، 

واء فلم ينتبـه الملـك كفيـد إال وقـد رأى نفسـه مـا بـين فأمر األعوان األربعة أن يقتلعوا التخت وينصبوه في اله
  السماء واألرض فصار يلطم وجهه ويتعجب من ذلك، هذا ما كان من أمر الملك كفيد.

وأما ما كان من أمر الملك طيغموس فإنه لما رأى ابنـه كـاد يمـوت مـن شـدة الفـرح وصـاح صـيحة عظيمـة  
لما أفاق تعانق هو وابنه وبكيا بكـاء شـديدًا ولـم يعلـم الملـك ووقع مغشيًا عليه، فرشوا على وجهه ماء الورد ف

طيغموس بأن األعوان في قتال الملك كفيد وبعد ذلك قامت السيدة شمسة وتمشت حتى وصـلت إلـى الملـك 
طيغمـوس أبــي جانشـاه وقبلــت يديـه وقالــت لـه: يــا سـيدي اصــعد إلـى أعلــى القصـر وتفــرج علـى قتــال أعــوان 

لــى القصــر وجلــس هــو والســيدة شمســة يتفرجــان علــى حــرب األعــوان وذلــك أنهــم أبــي. فصــعد الملــك إلــى أع
صاروا يضربون في العساكر طوًال وعرضًا وكان منهم مـن يأخـذ العمـود الحديـد ويضـرب بـه الفيـل فينهـرس 
الفيــل والــذي علــى ظهــره حتــى صــارت الفيلــة ال تتميــز مــن اآلدميــين ومــنهم مــن يحيــي جماعــة وهــم هــاربون 

ههم فيسـقطون ميتـين ومـنهم مـن يقــبض علـى العشـرين فارسـًا ويقلـع بهـم إلـى الجـو ويلقــيهم فيصـيح فـي وجـو 
ــده والســيدة شمســة ينظــرون إلــيهم ويتفرجــون علــى القتــال.  إلــى األرض فيتقطعــون قطعــًا، هــذا وجانشــاه ووال

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

   وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد الخمسمائة
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد، أن الملـك طيغمـوس وابنـه جانشـاه وزوجتـه السـيدة شمسـة ارتقـوا إلـى أعلـى 
القصر، وصاروا يتفرجون على قتال األعـوان مـع عسـكر الملـك كفيـد، وصـار الملـك كفيـد ينظـر إلـيهم وهـو 



م إن جانشاه أمر األعوان فوق التخت ويبكي ومازال القتل في عسكره مدة يومين حتى قطعوا عن آخرهم، ث
أن يأتوا بالتخت وينزلوا به إلى األرض في وسط قلعة الملك طيغمـوس فـأتوا بـه وفعلـوا مـا أمـرهم بـه سـيدهم 
الملـك جانشـاه ثــم إن الملـك طيغمــوس أمـر عونــًا مـن األعـوان يقــال لـه شــموال أن يأخـذ الملــك كفيـد ويجعلــه 

ففعل شمول ما أمره به. ثـم بعـد ذلـك بأيـام توجهـت السـيدة في السالسل واألغالل ويسجنه في البرج األسود 
شمسة إلـى الملـك طيغمـوس وتشـفعت عنـده فـي الملـك كفيـد وقالـت لـه: أطلقـه ليرجـع إلـى بـالده وٕان حصـل 
منه شر أمرت أحد األعوان أن يخطفه ويأتيك به. فقال لها سمعًا وطاعـة ثـم أرسـل إلـى شـموال أن يحضـر 

في السالسل واألغالل فلما قدم عليه قبل األرض بين يديه فأمر الملـك طيغمـوس إليه الملك كفيد، فأتى به 
أن يحلوه من تلك األغالل فحلوه منها، ثم أركبـه علـى فـرس عرجـاء وقـال لـه: إن الملكـة شمسـة قـد تشـفعت 
فيــك، فاذهــب إلــى بــالدك وٕان عــدت لمــا كنــت عليــه، فإنهــا ترســل إليــك عونــًا مــن األعــوان فيــأتي بــك، فســار 

  ملك كفيد إلى بالده وهو في أسوأ حال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.ال
  

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك كفيد سار إلى بـالده وهـو فـي أسـوأ حـال، ثـم إن جانشـاه قعـد هـو 

وأطيـب سـرور وأوفـاه وكـل هـذا يحكيـه الشـاب الجـالس بـين القبـرين وأبوه والسيدة شمسة في ألذ عـيش وأهنـأ 
لبلوقيــا ثــم قــال لــه: وهــا أنــا جانشــاه الــذي رأيــت هــذا كلــه يــا أخــي يابلوقيــا فتعجــب بلوقيــا مــن حكايتــه. ثــم إن 
بلوقيا السائح في حب محمد صلى اهللا عليه وسلم قال لجانشاه: يا أخـي ومـا شـأن هـذين القبـرين ومـا سـبب 

فــرد عليــه جانشــاه وقــال لــه: اعلــم يــا بلوقيــا أننــا كنــا فــي ألــذ عــيش وأهنــأ  ؟نهمــا ومــا ســبب بكائــكجلوســك بي
وأطيــب ســرور وأوفــاه وكنــا نقــيم ببالدنــا ســنة وبقلعــة جــوهر تكنــي ســنة وال نســير إال ونحــن جالســون فــوق 

  التخت واألعوان تحمله وتطير به بين السماء واألرض.
فــرد عليــه  ؟اه مــا كــان طــول المســافة التــي بــين تلــك القلعــة وبــين بالدكــمفقــال لــه بلوقيــا: يــا أخــي يــا جانشــ 

جانشاه وقال له: كنا نقطع في كـل يـوم مسـافة ثالثـين شـهرًا وكنـا نصـل إلـى القلعـة فـي عشـرة أيـام ولـم نـزل 
علــى هــذه الحالــة مــدة مــن الســنين، فــاتفق أننــا ســافرنا علــى عادتنــا حتــى وصــلنا إلــى هــذا المكــان فنزلنــا فيــه 

لتخت لنتفرج فيه على هذه الجزيـرة، فجلسـنا علـى شـاطئ النهـر وأكلنـا وشـربنا. فقالـت السـيدة شمسـة: إنـي با
أريد أن أغتسل فـي هـذا النهـر ثـم نزعـت ثيابهـا ونـزع الجـواري ثيـابهن ونـزلن فـي النهـر وسـبحن فيـه ثـم إنـي 

س عظـيم مـن دواب البحـر تمشيت على شاطئ النهر وتركت الجواري يلعبن فيه مع السيدة شمسة، فإذا بفر 
ضربها في رجلها من دون الجواري، فصرخت ووقعت ميتة من وقتهـا وسـاعتها فطلعـت الجـواري مـن النهـر 
هاربات إلـى الخيمـة مـن ذلـك الفـرس ثـم إن بعـض الجـواري حملهـا وأتـى بهـا الخيمـة وهـي ميتـة. فلمـا رأيتهـا 

عليهــا وأمــرت األعــوان أن يأخــذوا التخــت ميتــة وقعــت مغشــيًا علــي فرشــوا وجهــي بالمــاء فلمــا أفقــت بكيــت 
ويروحــوا بــه إلــى أهلهــا ويعلمــوهم بمــا جــرى لهــا فراحــوا إلــيهم وأعلمــوهم بمــا جــرى، فلــم يغــب أهلهــا إال قلــيًال 
حتــى أتــوا هــذا المكــان فغســلوها وكفنوهــا وفــي هــذا المكــان دفنوهــا وعملــوا عزاءهــا وطلبــوا أن يأخــذوني معهــم 



د منك أن تحفر لي حفرة بجانب قبرها واجعل تلك الحفرة قبرًا لي لعلـي إذا مـت إلى بالدهم فقلت ألبيها: أري
ــًا مــن األعــوان بــذلك ففعــل لــي مــا أردتــه ثــم راحــوا مــن عنــدي  أدفــن فيهــا بجانبهــا فــأمر الملــك شــهالن عون

 وخلوني هنا أنوح وأبكي عليها وهذه قصتي وسبب قعودي بين هذين القبرين، ثم أنشد هذين البيتين: 

 كال وال ذلك الجار الرضي جار  الدار مذ غبتم يا سادتـي دارما 

 أنـوار فيها أنيس وال األنـوار  وال األنيس الذي قد كنت أعهـده

  فلما سمع بلوقيا هذا الكالم من جانشاه تعجب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد الخمسمائة 
بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما سمع هذا الكالم من جانشاه تعجب وقال واهللا كنت أظـن أنـن  قالت:

سحت ودرت طائفًا في األرض واهللا إني نسيت الذي رأيته بما سمعته من قصتك ثم إنه قـال لجانشـاه: أريـد 
ودعـه وسـار وكـل هـذا من فضلك وٕاحسانك يـا أخـي أن تـدلني علـى طريـق السـالمة، فدلـه علـى الطريـق ثـم 

  الكالم تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين.
فقال لها حاسب يا ملكة الحيات أخبريني بما جرى لبلوقيـا حـين عـاد إلـى مصـر، فقالـت لـه اعلـم يـا حاسـب 
أن بلوقيا لما فارق جانشاه سار ليالي وأيامًا حتى وصل إلى بحر عظيم، ثم إنه دهن قدميه من الماء الـذي 

شى على وجه الماء حتـى وصـل إلـى جزيـرة ذات أشـجار وأنهـار كأنهـا الجنـة ودار فـي تلـك الجزيـرة معه وم
فــرأى شــجرة عظيمــة ورقهــا مثــل قلــوع المراكــب، فقــرب مــن تلــك الشــجرة، فــرأى تحتهــا ســماطًا ممــدودًا وفيــه 

األخضـر ورجـاله  جميع األلوان الفاخرة مـن الطعـام ورأى علـى تلـك الشـجرة طيـرًا عظيمـًا مـن اللؤلـؤ والزمـرد
من الفضة ومنقاره من الياقوت األحمر وريشه من نفيس المعادن وهو يسبح اهللا تعالى ويصلي علـى محمـد 

  صلى اهللا عليه وسلم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد الخمسمائة 
لمــا طلــع إلــى الجزيــرة ووجــدها كالجنــة تمشــي فــي جوانبهــا ورأى قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن بلوقيــا 

فيها من العجائب ومن جملتها الطير الذي هو من اللؤلؤ والزمرد األخضر وريشه مـن نفـيس المعـادن علـى 
  تلك الحالة وهو يسبح اهللا تعالى ويصلي على محمد صلى اهللا عليه وسلم.

ن أنت وما شأنك فقـال لـه أنـا مـن طيـور الجنـة واعلـم يـا أخـي فلما رأى بلوقيا ذلك الطائر العظيم قال له م 
أن اهللا تعــالى أخــرج آدم مــن الجنــة وأخــرج معــه أربــع ورقــات اســتتر بهــا فســقطن فــي األرض فوحــدة مــنهن 
أكلها الدود فصار منها الحرير، والثانية أكلها الغزالن فصار منها المسك، والثالثة أكلهـا النحـل فصـار منهـا 

بعة وقعت في الهند فصار منها البهار، وأما أنا فإني سحت في جميـع األرض إلـى أن مـن اهللا العسل، والرا
ــدنيا هــذا  ــذين فــي ال علــي بهــذا المكــان فمكثــت فيــه وٕانــه فــي كــل جمعــة ويومهــا تــأتي األوليــاء واألقطــاب ال



لـة ويومهـا، وبعـد المكان ويزورونه ويأكلون من هذا الطعام وهو ضيافة اهللا تعالى لهم يضيفهم به في كل لي
ذلك يرتفع السماط إلى الجنة وال ينقص أبدًا وال يتغير فأكل بلوقيـا ولمـا فـرغ مـن األكـل حمـد اهللا تعـالى فـإذا 

  الخضر عليه السالم قد أقبل فقام بلوقيا وسلم عليه وأراد أن يذهب.
الخضــر أخبرنــي  فقــال لــه الطيــر اجلــس يــا بلوقيــا فــي حضــرة الخضــر عليــه الســالم، فجلــس بلوقيــا فقــال لــه

بشــأنك واحــك لــي حكايتــك، فــأخبره بلوقيــا بجميــع مــا فيــه بــين يــدي الخضــر، ثــم قــال لــه يــا ســيدي مــا مقــدار 
  الطريق من هنا إلى مصر فقال له مسيرة خمسة وتسعين عامًا.

فلمــا ســمع بلوقيــا هــذا الكــالم بكــى ثــم وقــع علــى يــد الخضــر وقبلهــا وقــال لــه أنقــذني مــن هــذه الغربــة وأجــرك 
اهللا ألني قد أشرفت على الهالك وما بقيت لي حيلة، فقال لـه الخضـر ادع اهللا تعـالى أن يـأذن لـي أن  على

أوصلك إلى مصر قبل أن تهلك، فبكى بلوقيا وتضرع إلى اهللا تعـالى، فتقبـل اهللا دعـاؤه وألهـم الخضـر عليـه 
  السالم أن يوصله إلى أهله.

د تقبل اهللا دعاؤك وألهمني أن أوصلك إلى مصر فتعلق بـي فقال الخضر عليه السالم لبلوقيا ارفع رأسك فق
واقبض علي بيديك وأغمض عينيك، فتعلق بلوقيا بالخضر عليه السالم وقبض عليه بيديـه وأغمـض عينيـه 
وخطــى عليــه الســالم خطــوة ثــم قــال لبلوقيــا افــتح عينيــك، ففــتح عينيــه فــرأى نفســه واقفــًا علــى بــاب منزلــه ثــم 

  ه السالم فلم يجد له أثرًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.التفت ليودع الخضر علي
 

  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن بلوقيــا لمــا أوصــله الخضــر عليــه الســالم إلــى بــاب منزلــه فــتح عينيــه 

حة عظيمـة ووقعـت مغشـيًا عليهـا مـن شـدة الفـرح، ليودعه فلم يجـده فـدخل بيتـه، فلمـا رأتـه أمـه صـاحت صـي
فرشــوا علــى وجههــا المــاء حتــى أفاقــت فلمــا أفاقــت عانقتــه وبكــت بكــاء شــديدًا وصــار بلوقيــا تــارة يبكــي وتــارة 
يضـــحك وأتـــاه أهلـــه وجماعتـــه وجميـــع أصـــحابه وصـــاروا يهنؤونـــه بالســـالمة، وشـــاعت األخبـــار فـــي الـــبالد، 

  ودقت الطبول وزمرت الزمور وفرحوا فرحًا شديدًا.وجاءته الهدايا من جميع األقطار، 
ثم بعد ذلك حكى لهم بلوقيا حكايتـه وأخبـرهم بجميـع مـا جـرى لـه وكيـف أتـى بـه الخضـر وأوصـله إلـى بـاب 
منزلــه، فتعجبــوا مــن ذلــك وبكــوا حتــى ملــوا مــن البكــاء وكــال هــذا تحكيــه ملكــة الحيــات لحاســب كــريم الــدين، 

وبكى بكاء شـديدًا ثـم قـال لملكـة الحيـات إنـي أريـد الـذهاب إلـى بـالدي،  فتعجب حاسب كريم الدين من ذلك
فقالــت ملكــة الحيــات إنــي أخــاف يــا حاســب إذا وصــلت بــالدك أن تــنقض العهــد وتحنــث فــي اليمــين الــذي 
حلفتــه وتــدخل الحمــام، فحلــف يمينــًا آخــر وثيقــة أنــه ال يــدخل الحمــام طــول عمــره فــأمرت حيــة وقالــت لهــا 

الـدين إلـى وجـه األرض فأخذتـه الحيـة وسـارت بـه إلـى مكـان حتـى أخرجتـه علـى وجـه أخرجي حاسب كـريم 
  األرض من سطح جب مهجور.

ثم مشى حتى وصل إلى المدينة وتوجه إلى منزله، وكان ذلـك فـي آخـر النهـار، وقـت اصـفرار الشـمس، ثـم 
لفــرح وألقــت نفســها طــرق البــاب فخرجــت أمــه وفتحــت البــاب، فــرأت ابنهــا واقفــًا فلمــا رأتــه صــاحت مــن شــدة ا



عليه وبكت فلما سمعت زوجته بكاءها، خرجت إليها فـرأت زوجهـا فسـلمت عليـه وقبلـت يديـه وفـرح بعضـهم 
بــبعض فرحــًا عظيمــًا ودخــل البيــت وبعــد مــا اســتقر بهــم الجلــوس وقعــد بــين أهلــه ســأل عــن الحطــابين الــذين 

ا لـي أن ابنـك أكلـه الـذئب فـي الـوادي، وقـد كانوا معه وراحوا وخلوه في الجب فقالت له أمه أنهم أتوني وقـالو 
صــاروا تجــارًا وأصــحاب أمــالك ودكــاكين واتســعت علــيهم الــدنيا وهــم فــي كــل يــوم يجيئوننــا باألكــل والشــرب 
وهذا دأبهم إلى اآلن فقال ألمه في غد روحي إليهم وقولي لهم قد جاء حاسب كريم من سفره فتعالوا وقابلوه 

  وسلموا عليه.
اح راحت أمه إلى بيوت الحطـابين وقالـت لهـم مـا وصـاها بـه ابنهـا، فلمـا سـمع الحطـابون فلما أصبح الصب 

ذلـــك الكـــالم تغيـــرت ألـــوانهم وقـــالوا ســـمعًا وطاعـــة، وقـــد أعطاهـــا كـــل واحـــد مـــنهم بدلـــة مـــن الحريـــر مطـــرزة 
وطاعـة، بالذهب، وقالوا لها أعطي ولدك هذه ليلبسها وقولي له أنهم في غد يأتوك عندك، فقالت لهم سمعًا 

ثم رجعت من عندهم إلى ابنهـا وأعلمتـه بـذلك وبمـا أعطوهـا إيـاه، هـذا مـا كـان مـن أمـر حاسـب كـريم الـدين 
  وأمه.

وأما ما كان من أمر الحطابين فإنهم جمعوا جماعة من التجار وأعلموهم بمـا حصـل مـنهم فـي حـق حاسـب 
لكل منكم أن يعطيه نصـف مالـه معـه  فقال لهم التجار ينبغي ؟كريم الدين وقالوا لهم كيف نصنع معه اآلن

وذهبوا إليه جميعًا وسلموا عليه وقبلوا يديه، وأعطوه ذلك، وقالوا له هذا من بعض إحسانك وقـد صـبرنا بـين 
يديك، فقبله منهم، وقال لهم قد راح الذي راح وهذا مقدر من اهللا تعالى والمقدر يغلب المحذور فقـالوا لـه قـم 

ل الحمــام فقـال لهـم أنــا قـد صـدر منــي يمـين أننـي ال أدخــل الحمـام طـول عمــري بنـا نتفـرج فــي المدينـة ونـدخ
  فقالوا قم بنا لبيوتنا حتى نضيفك فقال لهم سمعًا وطاعة.

ثم قام وراح معهم إلى بيوتهم، وصار كل واحد منهم يضيفه ليلة، ولم يزالوا على هذه الحالة مدة سـبع ليـال 
تمعت به تجار المدينـة فـأخبرهم بجميـع مـا جـرى لـه ومـا رآه، وقد صار صاحب أموال وأمالك ودكاكين واج

وصار من أعيان التجـار ومكـث علـى هـذا الحـال مـدة مـن الزمـان، فـاتفق إنـه خـرج يومـًا مـن األيـام يتمشـى 
في المدينة فرآه صاحب حمام وهو جالس على باب الحمام، ووقعت العـين علـى العـين فسـلم عليـه وعانقـه، 

ول الحمــام وتكــيس حتــى أعمــل لــك ضــيافة، فقــال لــه صــدر منــي يمــين أننــي ال وقــال لــه تفضــل علــي بــدخ
أدخل الحمام مدة عمري، فحلـف الحمـامي وقـال لـه نسـائي الـثالث طالقـات ثالثـًا إن لـم تـدخل معـي الحمـام 
وتغتسل فيه فتحير حاسب كريم الدين في نفسه، وقال: أتريد يا أخي أنك تيتم أوالدي وتخـرب بيتـي وتجعـل 

ة فــي رقبتــي، فــارتمى الحمــامي علــى رجــل حاســب كــريم الــدين وقبلهــا وقــال لــه: أنــا فــي جيرتــك أن الخطيئــ
تــدخل معــي الحمــام وتكــون الخطيئــة فــي رقبتــي أنــا واجتمــع عمــال الحمــام وكــل مــن فيــه علــى حاســب كــريم 

  الدين وتداخلوا عليه ونزعوا عنه ثيابه وأدخلوه الحمام.
حائط وسكب على رأسه مـن المـاء أقبـل عليـه عشـرون رجـًال وقـالوا لـه: فبمجرد ما دخل الحمام وقعد بجانبال

قم يا أيها الرجل من عندنا فإنك غريم السلطان وأرسلوا واحـدًا مـنهم إلـى وزيـر السـلطان، فـراح الرجـل وأعلـم 
الوزير فركب الوزير وركب معه ستون مملوكًا وساروا حتـى أتـوا إلـى الحمـام واجتمعـوا بحاسـب كـريم الـدين، 



سلم عليه الوزير ورحب به وأعطى الحمامي مائة دينار وأمـر أن يقـدموا لحاسـب حصـانًا ليركبـه، ثـم ركـب و 
الــوزير وحاســب وكــذلك جماعــة الــوزير وأخــذوه معهــم، وســاروا بــه حتــى وصــلوا إلــى قصــر الســلطان فنــزل 

ا ثـم غسـلوا أيـديهم، الوزير ومن معه ونزل حاسب كريم الدين وجلسوا في القصر وأتوا بالسماط فأكلوا وشربو 
وخلــع عليــه الــوزير خلعتــين كــل واحــدة تســاوي خمســة آالف دينــار، وقــال لــه: اعلــم أن اهللا قــد مــن علينــا بــك 
ورحمنا بمجيئك فإن السلطان كان أشرف على الموت مـن الجـذام الـذي بـه وقـد دلـت عنـدنا الكتـب علـى أن 

ب وخــواص الدولــة مــن أبــواب القصــر حياتــه علــى يــديك فتعجــب حاســب مــن أمــرهم ثــم تمشــى الــوزير وحاســ
السبعة، إلى أن دخلوا على الملك وكان يقال له الملك كرزدان ملك العجم، وقد ملك األقاليم السـبعة، وكـان 
في خدمته مائة سلطان يجلسون على كراسـي مـن الـذهب األحمـر وعشـرة آالف بهلـوان، وكـل بهلـوان تحـت 

واألطيـار، فوجـدوا ذلـك الملـك نائمـًا ووجهـه ملفـوف فـي منـديل يده مائة نائب ومائة جـالد، بأيـديهم السـيوف 
  وهو يئن من شدة األمراض.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد الخمسمائة 
لـك قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير شمهور أقبل على حاسب وأجلسه على كرسي عن يمين الم 

كرزدان وأحضروا السماط فأكلوا وشربوا وغسلوا أيديهم ثـم بعـد ذلـك قـام الـوزير شـمهور وقـام ألجلـه كـل مـن 
في المجلس هيبة له وتمشى إلى نحو حاسب كريم الدين وقال له: نحن في خدمتك وكل مـا طلبـت نعطيـك 

ه وذهـب بـه إلـى الملـك، ولو طلبت نصف الملك أعطيناك إياه ألن شفاء الملك على يديك، ثم أخـذه مـن يـد
فكشف حاسب عن وجه الملك ونظر إليه فرآه في غاية المـرض فتعجـب مـن ذلـك، ثـم إن الـوزير نـزل علـى 

  يد حاسب وقبلها وقال له: نريد منك أن تداوي هذا الملك والذي تطلبه نعطيك إياه وهذه حاجتنا عندك.
ئًا من العلم فإنهم وضعوني في صنعة الطـب فقال حاسب: نعم إني ابن دانيال نبي اهللا لكنني ما أعرف شي

ثالثــين يومــًا فلــم أتعلــم شــيئًا مــن تلــك الصــنعة وكنــت أود لــو عرفــت شــيئًا مــن العلــم وأداوي هــذاالملك فقــال 
الوزير: ال تطل علينا الكالم فلو جمعنا حكماء المشرق والمغرب ما يداوي الملـك إال أنـت فقـال لـه حاسـب: 

اءه وال دواءه، قال له الـوزير: إن دواء الملـك عنـدك، فقـال لـه حاسـب: لـو كنـت كيف أداويه وأنا ال أعرف د
أعـرف دواءه لداويتــه، فقـال لــه الـوزير: أنــت تعـرف دواءه معرفــة تامـة فــإن دواءه ملكـة الحيــات وأنـت تعــرف 

  مكانها وكنت عندها.
فعــه النــدم وقــال فلمــا ســمع حاســب هــذا الكــالم عــرف أن ســبب ذلــك دخــول الحمــام وصــار يتنــدم حيــث ال ين

لهــم. كيــف يكــون دواءه ملكــة الحيــات وأنــا ال أعرفهــا وال ســمعت طــول عمــري بهــذا االســم، فقــال الــوزير: ال 
تنكر معرفتها فإن عندي دليًال على أنـك تعرفهـا وأقمـت عنـدها سـنتين. فقـال حاسـب: أنـا ال أعرفهـا والرأيهـا 

زير كتابــًا وفتحــه وصــار يحســب، ثــم قــال: إن وال ســمعت بهــذا الخبــر إال فــي هــذا الوقــت مــنكم فأحضــر الــو 
ملكــة الحيــات تجتمــع برجــل ويمكــث عنــدها ســنتين ويرجــع مــن عنــدها ويطلــع علــى وجــه األرض فــإذا دخــل 



الحمام تسود بطنه، ثم قال حاسب: انظر إلى بطنك فنظرٕاليـه فـرآه أسـود فقـال لهـم حاسـب: إن بطنـي أسـود 
على كل حمام ثالثة مماليك ألجل أن يتعهدوا كل من يدخل  من يوم ولدتني أمي، فقال له: أنا كنت وكلت

الحمام وينظروا إلى بطنه ويعلموني به فلما دخلت أنت الحمام نظروا إلـى بطنـك فوجـدوه أسـود فأرسـلوا إلـي 
خبــرًا بــذلك، ومــا صــدقنا أننــا نجتمــع بــك فــي هــذا اليــوم، ومــا لنــا عنــدك حاجــة إال أن ترينــا الموضــع الــذي 

  إلى حال سبيلك ونحن نقدر على إمساك ملكة الحيات وعندنا من يأتينا بها. طلعت منه وتروح
فلمــا ســمع حاســب هــذا الكــالم نــدم علــى دخــول الحمــام نــدمًا عظيمــًا حيــث ال ينفعــه النــدم، وصــار األمــراء 
والوزراء يتداخلون علـى حاسـب فـي أن يخبـرهم بملكـة الحيـات حتـى عجـزوا وهـو يقـول: ال رأيـت هـذا األمـر 

معت بــه. فعنــد ذلــك طلــب الــوزير الجــالد فــأتوه بــه فــأمره أن ينــزع ثيــاب حاســب عنــه ويضــربه ضــربًا وال ســ
شــديدًا ففعــل ذلــك حتــى عــاين المــوت مــن شــدة الضــرب وبعــد ذلــك قــال الــوزير: إن عنــدنا دلــيًال علــى أنــك 

نا الـذي تعرف مكان ملكة الحيات فـألي شـيء أنـت تنكـره أرنـا الموضـع الـذي خرجـت منـه وابعـد عنـا، وعنـد
يمســكها وال ضــرر عليــك ثــم الطفــه وأقامــه وأمــر لــه بخلعــة مزركشــة بالــذهب والمعــادن فامتثــل حاســب ألمــر 

  الوزير وقال له: أنا أريكم الموضع الذي خرجت منه.
فلما سمع الوزير كالمه فرح فرحًا شـديدًا وركـب هـو واألمـراء جميعـًا وركـب حاسـب كـريم الـدين وسـار قـدام  

سائرين حتى وصلوا إلى الجبل ثم أنه دخل بهـم إلـى المغـارة وبكـى وتحسـن ونزلـت األمـراء  العسكر ومازالوا
والوزراء وتمشوا وراء حاسب حتى وصـلوا إلـى البئـر الـذي طلـع منـه، ثـم تقـدم الـوزير وجلـس وأطلـق البخـور 

ولمــا فــرغ مــن  وأقســم وتــال العــزائم ونفــث وهمهــم ألنــه كــان ســاحرًا مــاكرًا كاهنــًا يعــرف علــم الروحــاني وغيــره
عزيمته األولى قرأ عزيمة ثانية وعزيمة ثالثـة وكلمـا فـرغ البخـور وضـع غيـره علـى النـار ثـم قـال. اخرجـي يـا 
ملكة الحيات، فإذا البئر قد غاض ماؤها وانفتح فيها باب عظيم وخرج منهـا صـراخ عظـيم مثـل الرعـد حتـى 

مغشـيًا علـيهم ومـات بعضـهم وخـرج مـن  ظنوا أن تلك البئر قد انهـدمت ووقـع جميـع الحاضـرين فـي األرض
تلـك البئـر حيـة عظيمـة مثـل الفيـل يطيـر مـن عينيهـا ومـن فاهـا الشـرر مثـل الجمـر وعلـى ظهرهـا طبـق مـن 
الــذهب األحمــر مرصــع بالــدر والجــوهر وفــي وســط ذلــك الطبــق حيــة تضــيء المكــان ووجههــا كوجــه إنســان 

ماًال فوقع بصرها على حاسـب كـريم الـدين فقالـت وتتكمل بأفصح لسان وهي ملكة الحيات والتفتت يمينًا وش
له: أين العهد الذي عاهدتني بـه واليمـين الـذي حلفتـه لـي مـن أنـك ال تـدخل الحمـام ولكـن ال تنفـع حيلـة فـي 
القدر والذي على الجبين مكتوب ما منه مهروب وقد جعل اهللا آخر عمري على يـديك وبهـذا حكـم اهللا وأراد 

  من مرضه ثم إن ملكة الحيات بكت بكاء شديدًا وبكى حاسب لبكائها.أن أقتل أنا والملك يشفى 
ولمــا رأى الــوزير شــمهور الملعــون ملكــة الحيــات مــد إليهــا يــده ليســمكها فقالــت لــه: امنــع يــدك يــا ملعــون وٕاال 
نفخت عليـك وصـيرتك كـوم أسـود، ثـم صـاحت علـى حاسـب وقالـت لـه: تعـال عنـدي وخـذني بيـدك وحطنـي 

ي معكــم واحملهــا علــى رأســك، فــإن مــوتي علــى يــدك مقــدر مــن األزل وال حيلــة لــك فــي فــي هــذه الصــينية التــ
  دفعه.



فأخــذها حاســب وحطهــا فــي الصــينية وحملهــا علــى رأســه وعــادت البئــر كمــا كانــت ثــم ســاروا وحاســب حامــل 
يـا  الصينية التي هي على رأسه فبينما هم في أثناء الطريق غذ قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين سرًا:

حاسب اسمع ما أقوله لك من النصيحة وٕان كنت نقضت العهد وحنثت في اليمين وفعلت هذه األفعـال ألن 
فقالـت لـه: إذا وصـلت  ؟ذلك مقدر من األزل. فقال لها: سمعًا وطاعة ما الذي تأمرينني به يا ملكة الحيـات

ع مـن ذلـك وال تفعـل وقـل لـه: أنـا إلى بيت الوزير فإنه يقول لك اذبح ملكة الحيات وقطعها ثالث قطع فامتن
ما أعرف الذبح ألجل أن يذبحني هو بيده ويعمـل فـي مـا يريـد، فـإذا ذبحنـي وقطعنـي يأتيـه رسـول مـن عنـد 
الملك كرزدان ويطلبه إلى الحضور عنده فيضع لحمي في قدر من النحاس ويضع القدر فوق الكانون قبـل 

ــ در حتــى تطلــع رغــوة اللحــم، فخــذها وحطهــا فــي قنينــة الــذهاب إلــى الملــك ويقــول لــك: أوقــد النــار علــى الق
واصبر عليها حتى تبرد واشربها فإذا شربتها ال يبقى في بدنك وجع فإذا طلعت الرغوة الثانية فحطها عندك 
في قنينـة ثانيـة حتـى يجـيء مـن عنـدك الملـك واشـربها مـن أجـل مـرض فـي صـلبي ثـم إنـه يعطيـك القنينتـين 

ليــه فأوقــد النــار علــى القــدر حتــى تطلــع الرغــوة األولــى فخــذها وحطهــا فــي قنينــة ويــروح إلــى الملــك فــإذا راح إ
واحفظهــا عنــدك وٕايــاك أن تشــربها فــإن شــربتها لــم يحصــل لــك خيــرًا، وٕاذا طلعــت الرغــوة الثانيــة فحطهــا فــي 
 القنينة الثانية واصبر حتى تبرد واحفظها عندك حتى تشـربها، فـإذا جـاء مـن عنـد الملـك وطلـب منـك القنينـة

  فأعطه األولى وانظر ما يجري له. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن ملكــة الحيــات أوصــت حاســب كــريم الــدين بعــدم الشــرب مــن الرغـــوة 

ا رجع الوزير من عنـد الملـك وطلـب منـك القنينـة الثانيـة، األولى والمحافظة على الرغوة الثانية وقالت له: إذ
فأعطه األولى وانظر ما يجري له ثم بعد ذلك اشرب أنت الثانية فإذا شربتها يصـير قلبـك بيـت الحكمـة، ثـم 
بعــد ذلــك اطلــع اللحــم وحطــه فــي صــينية مــن النحــاس وأعــط الملــك إيــاه ليأكلــه فــإذا أكلــه واســتقر فــي بطنــه 

واصبر عليه إلى وقت الظهـر حتـى يبـرد بطنـه وبعـد ذلـك اسـقه شـيئًا مـن الشـراب فإنـه فاستر وجهه بمنديل 
  يعود صحيحًا بها وحافظ عليها كل المحافظة، وما زالوا سائرين حتى أقبلوا على بيت الوزير.

فقال الوزير لحاسب: ادخل معي البيت فلما دخل الوزير وحاسب وتفـرق العسـاكر وراح كـل مـنهم إلـى حـال 
وضـع حاسـب الصـينية التـي فيهـا ملكـة الحيـات مـن فـوق رأسـه ثـم قـال لـه الـوزير اذبـح ملكـة الحيـات سبيله 

فقــال لــه حاســب: أنــا الأعــرف الــذبح وعمــري مــا ذبحــت شــيئًا فــإن كــان لــك غــرض فــي ذبحهــا فاذبحهــا أنــت 
ســب ذلــك بيــدك، فقــام الــوزير شــمهور وأخــذ ملكــة الحيــات مــن الصــينية التــي هــي فيهــا وذبحهــا. فلمــا رأى حا

بكى بكاء شديدًا، فضحك شمهور ومنه وقـال لـه: يـا ذاهـل العقـل كيـف تبكـي مـن أجـل ذبـح حيـة، وبعـد أن 
ذبحهــا الــوزير قطعهــا ثــالث قطــع ووضــعها فــي قــدر مــن النحــاس ووضــع القــدر علــى النــار وجلــس ينتظــر 

بك في هـذه السـاعة. نضج لحمها فبينما هو جالس وٕاذا بمملوك أقبل من عند الملك وقال له: إن الملك يطل
فقــال لــه: ســمعًا وطاعــة، ثــم قــام وأحضــر قنينتــين لحاســب وقــال لــه: أوقــد النــار علــى هــذا القــدر حتــى تخــرج 



رغـوة اللحــم األولـى، فــإذا خرجـت فاكشــفها مـن فــوق اللحـم وحطهــا فـي إحــدى هـاتين القنينتــين واصـبر عليهــا 
ســدك وجــع وال مــرض وٕاذا طلعــت الرغــوة حتــى تبــرد واشــربها أنــت فــإذا شــربتها صــح جســمك وال يبقــى فــي ج

الثانية فضعها في القنينة األخرى واحفظها عندك حتى أرجع من عنـد الملـك وأشـربها ألن فـي صـلبي وجعـًا 
عساه يبرأ إذا شربتها، ثـم توجـه إلـى الملـك بعـد أن أكـد علـى حاسـب فـي تلـك الوصـية، فصـار حاسـب يوقـد 

فكشـطها وحطهـا فـي قنينـة مـن االثنتـين ووضـعها عنـده، ولـم النار تحت القـدر حتـى طلعـت الرغـوة األولـى، 
يــزل يوقــد النــار تحــت القــدر حتــى طلعــت الرغــوة الثانيــة فكشــطها فــي القنينــة األخــرى وحفظهــا عنــده، ولمــا 

  استوى اللحم أنزل القدر من فوق النار وقعد ينتظر الوزير.
لـه حاسـب: قـد انقضـى الشـغل فقـال لـه  فقال ؟فلما أقبل الوزير من عند الملك قال لحاسب: أي شيء فعلت

قال له: شـربت مـا فيهـا فـي هـذا الوقـت فقـال لـه الـوزير: أرى جسـدك لـم  ؟الوزير ما فعلت في القنينة األولى
يتغير منـه شـيء. فقـال لـه حاسـب: إن جسـدي مـن فـوق إلـى قـدمي أحـس منـه بأنـه يشـتعل مثـل النـار فكـتم 

ثـم إنـه قـال لـه: هـات القنينـة الثانيـة ألشـرب مـا فيهـا لعلـي  الماكر الوزير شمهور األمـر عـن حاسـب خـداعاً 
أشفى وأبرأ من هذا المرض الذي في صلبي، ثم إنه شـرب مـا فـي القنينـة األولـى وهـو يظـن أنهـا الثانيـة فلـم 
يـتم شـربها حتــى سـقطت مــن يـده وتــورم مـن ســاعته، وصـح فيـه قــول صـاحب المثــل: مـن حفــر حفـرة ألخيــه 

  وقع فيها.
ب ذلك األمـر تعجـب منـه وصـار خائفـًا مـن شـرب القنينـة الثانيـة ثـم تفكـر وصـية الحيـة وقـال فلما رأى حاس

في نفسه: لو كان ما في القنينة الثانيـة مضـرًا مـا كـان الـوزير اختارهـا لنفسـه، ثـم إنـه قـال: توكلـت علـى اهللا 
م وحصــل لــه الفــرح تعــالى وشــرب مــا فيهــا ولمــا شــربه فجــر اهللا فــي قلبــه ينــابيع الحكمــة وفــتح لــه عــين العلــ

والســرور وأخــذ اللحــم الــذي كــان فــي القــدر ووضــعه فــي صــينية مــن نحــاس وخــرج بــه مــن بيــت الــوزير ورفــع 
رأسه إلى السماء فرأى السموات السبع وما فيهن إلى سدرة المنتهى ورأى كيفية دوران الفلك، وكشـف اهللا لـه 

ر الكواكـــب، وشـــاهد هيئـــة البـــر والبحـــر، عـــن جميـــع ذلـــك ورأى النجـــوم الســـيارة والثوابـــت، وعلـــم كيفيـــة ســـي
واستيقظ من ذلك وعلم التنجيم وعلم الهيئة وعلم الفلك وعلم الحساب وما يتعلق بذلك كله وعـرف مـا يترتـب 
علــى الكســوف والخســوف وغيــر ذلــك ثــم نظــر إلــى األرض فعــرف مــا فيهــا مــن المعــادن والنبــات واألشــجار 

تنبط من ذلك علـم الطـب وعلـم الكيميـاء وعلـم السـيمياء وعـرف وعلم جميع ما لها من الخواص والمنافع واس
صنعة الذهب والفضة، ولم يزل سائرًا بـذلك اللحـم حتـى وصـل إلـى قصـر الملـك كـرزدان ودخـل عليـه وقبـل 
األرض بين يديه وقال له: تعيش رأسك في وزيرك شمهور. فاغتاظ الملك غيظـًا شـديدًا بسـبب مـوت وزيـره، 

عليــه الــوزراء واألمــراء وأكــابر الدولــة ثــم بعــد ذلــك قــال الملــك كــرزدان: إن الــوزير  وبكــى بكــاء شــديدًا وبكــت
شمهور كان عندي في هذا الوقت وهو في غاية الصحة، ثم ذهب ليأتيني بـاللحم إن كـان طبخـه فمـا سـبب 
موته في هذه الساعة وأي شيء عرض له من العوارض، فحكى حاسب للملك جميع ما جرى لوزيره ثم إنـه 

القنينــة وتــورم وانــتفخ بطنــه ومــات، فحــزن عليــه الملــك حزنــًا شــديدًا ثــم قــال لحاســب: كيــف حــالي بعــد  شــرب
فقال حاسب: التحمل همـًا يـا ملـك الزمـان فأنـا أداويـك فـي ثالثـة أيـام وال أتـرك فـي جسـمك شـيء   ؟شمهور



بالء ولـو بعـد مـدة من األمراض فانشرح صدر الملك كرزدان وقال لحاسب: أنا مرادي أن أعافى من هذا الـ
من السنين. فقام حاسب وأتى بالقدر وحطـه قـدام الملـك وأخـذ قطعـة مـن لحـم ملكـة الحيـات وأطعمهـا للملـك 
كـرزدان وغطــاه ونشـر علــى وجهــه منـديًال وقعــد عنــده وأمـره بــالنوم فنــام مـن وقــت الظهــر إلـى وقــت المغــرب 

مـن الشـراب، وأمـره بـالنوم فنـام الليـل إلـى  حتى دارت قطعة اللحم في بطنه، ثم بعـد ذلـك أيقظـه وسـقاه شـيئاً 
وقت الصبح، ولما طلع النهار فعل معه ما فعـل بـاألمس حتـى أطعمـه القطـع الـثالث علـى ثالثـة أيـام فقـب 
جلد الملك وانقشر جميعه فعند ذلك عرق الملك حتى جرى العرق من رأسه إلـى قدمـه وتعـافى ومـا بقـي فـي 

  جسده شيء من األمراض.
لــه حاســب: البــد مــن دخــول الحمــام، ثــم أدخلــه الحمــام وغســل جســده وأخرجــه فصــار جســمه  وبعــد ذلــك قــال

مثــل قضــيب الفضــة، وعــاد لمــا كــان عليــه مــن الصــحة وردت لــه العافيــة أحســن مــا كانــت أوًال، ثــم إنــه لــبس 
أحسن ملبوسه وجلس على التخت وأذن لحاسب كريم الدين في أن يجلس معه فجلس بجانبه ثم أمر الملـك 

  السماط فمد وأكال وغسال أيديهما، وبعد ذلك أمر أن يأتوا بالمشروب فأتوا بما طلب فشربا. بمد
ثم بعد ذلك أتى جميع األمراء والوزراء والعسكر وأكابر الدولـة وعظمـاء رعيتـه وهنـوه بالعافيـة ودقـوا الطبـول 

ملـك: يـا معشـر الـوزراء واألمـراء وزينوا المدينة من أجل سالمة الملك، ولما اجتمعوا عنده للتهنئة قال لهـم ال
وأرباب الدولة هذا حاسب كريم الدين داواني من مرضي اعلموا أني قد جعلته وزيرًا أعظم من مكان الـوزير 

  شمهور. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثين بعد الخمسمائة 
لوزرائـــه وأكـــابر دولتـــه أن الـــذي داوانـــي مـــن مرضـــي هـــو  قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الملـــك قـــال

حاسب كريم الدين وقد جعلته وزيـرًا أعظـم مـن مكـان الـوزير شـمهور، فمـن أحبـه قـد أحبنـي ومـن أكرمـه فقـد 
أكرمني ومن أطاعه فقد أطاعني. فقالوا له جميعًا: سمعًا وطاعة ثم قاموا كلهم وقبلوا يد حاسب كريم الـدين 

ــالوزارة ثــم بعــد ذلــك خلــع عليــه خلعــة ســنية منســوجة بالــذهب األحمــر مرصــعة بالــدر  وســلموا عليــه وهنــوه ب
والجوهر أقل جوهرة فيها تساوي خمسة آالف دينـار وأعطـاه ثالثمائـة مملـوك، وثالثمائـة سـرية تضـيء مثـل 
األقمـــار، وثالثمائـــة جاريـــة مـــن الجـــيش وخمســـمائة بغلـــة محملـــة مـــن المـــال، وأعطـــاه مـــن المواشـــي والغـــنم 

  لجاموس والبقر ما يكل عنه الوصف.وا
وبعــد هــذا كلــه أمــر وزراءه وأمــراءه وأربــاب دولتــه وأكــابر مملكتــه وعمــوم رعيتــه أن يهــادوه ثــم ركــب حاســب  

كــريم الــدين وركبــت خلفــه الــوزراء واألمــراء وأربــاب الدولــة وجميــع العســاكر وســاروا إلــى بيتــه الــذي أخــاله لــه 
األمـــراء والـــوزراء وقبلـــوا يـــده وهنـــوه بـــالوزارة وجـــاء أهلـــه وهنـــوه  الملـــك ثـــم جلـــس علـــى كرســـي وتقـــدمت إليـــه

بالسالمة والوزارة وفرحوا به فرحًا شديدًا ثم بعد ذلك أقبل عليه أصحابه الحطابون وهنوه بـالوزارة، وبعـد ذلـك 
ركب وسار حتى وصل إلى قصر الوزير شمهور فختم على بيته ووضع يده على ما فيه. ثم نقله إلى بيتـه 

د أن كان ال يعرف شيئًا من العلـوم، والقـراءة الخـط صـار عالمـًا بجميـع العلـوم بقـدرة اهللا تعـالى، وانتشـر وبع



علمه وشاعت حكمته في جميع البالد واشـتهر بـالتبحر فـي علـم الطـب والهيئـة والهندسـة والتنجـيم والكيميـاء 
األيـام: يـا والـدتي إن أبـي دانيـال كـان  والسيمياء والروحاني وغير ذلك من العلوم، ثم إنه قال ألمه يومًا مـن

عالمًا فاضًال فأخبريني بما خلفه من الكتب وغيرها. فلما سمعت أمه كالمه أتتـه بالصـندوق الـذي كـان أبـوه 
قد وضع فيه الورقات الخمس الباقية من الكتب التي غرقت في البحر وقالت له: مـا خلـف أبـوك شـيء مـن 

هـذا الصـندوق ففـتح الصـندوق وأخـذ منـه الورقـات الخمـس وقرأهـا وقـال الكتب إال الورقات الخمس التي فـي 
فقالت له: إن أباك كان قـد سـافر بجميـع كتبـه إلـى  ؟لها: يا أمي إن هذه األوراق من جملة كتاب وأين بقيته

البحــر فانكســر بــه المركــب وغرقــت كتبــه ونجــاه اهللا مــن الغــرق ولــم يبــق مــن كتبــه إال هــذه الورقــات الخمــس 
ء أبوك من السفر كنت حامًال بك، فقـال لـي ربمـا تلـدين ذكـرًا فخـذي هـذه األوراق واحفظيهـا عنـدك، ولما جا

فــإذا كبــر الغــالم وســأل عــن تركتــي فأعطيــه إياهــا وقــولي لــه: إن أبــاك لــم يخلــف غيرهــا وهــذه هــي، ثــم إن 
غـد عـيش إلـى أن حاسبًا كريم الدين تعلم جميع العلوم، ثم بعـد ذلـك قعـد فـي أكـل وشـرب وأطيـب معيشـة وأر 

أتاه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهذا آخر ما انتهى إلينا من حديث حاسب بن دانيـال رحمـه اهللا تعـالى 
  واهللا أعلم.

 

  حكاية السندباد
قالـت: بلغنـي أنــه كـان فــي زمـن الخليفــة أميـر المــؤمنين هـارون الرشــيد بمدينـة بغــداد رجـل يقــال لـه الســندباد 

ر الحال يحمل تجارته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم مـن األيـام حملـة ثقيلـة، الحمال، وكان رجًال فقي
وكــان ذلــك اليــوم شــديد الحــر فتعــب مــن تلــك الحملــة وعــرق واشــتد عليــه الحــر، فمــر علــى بــاب رجــل تــاجر 
قدامه كنس ورش وهناك هواء معتدل، وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحـط الحمـال حملتـه علـى تلـك 

  ليستريح ويشم الهواء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.المصطبة 
  وفي الليلة الواحدة والثالثين بعد الخمسمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحمال لما حط حملته على تلـك المصـطبة ليسـتريح ويشـم الهـواء خـرج 
ل لذلك وجلس على جانـب المصـطبة، فسـمع فـي عليه من ذلك الباب نسيم رائق ورائحة ذكية، فاستلذ الحما

ذلــك المكــان نغــم أوتــار وعــود وأصــوات مطربــة وأنــواع إنشــاد معربــة، وســمع أيضــًا أصــوات طيــور تنــاغي 
  وتسبح اهللا تعالى باختالف األصوات وسائر اللغات، من قماري وهزار وشحارير وبالبل وفاخت وكروان.

فتقدم إلى ذلك فوجد داخل البيت بسـتانًا عظيمـًا. ونظـر فيـه  فعند ذلك تعجب من نفسه وطرب طربًا شديدًا،
غلمانًا وعبيدًا وخدامًا وحشمًا وشيئًا ال يوجد إال عند الملوك والسالطين وبعد ذلك هبت عليـه رائحـة أطعمـة 
طيبة ذكيـة مـن جميـع األلـوان المختلفـة والشـراب الطيـب فرفـع طرفـه إلـى السـماء وقـال: سـبحانك يـا رب، يـا 

يـــا رزاق، تـــرزق مـــن تشـــاء بغيـــر حســـاب اللهـــم إنـــي أســـتغفرك مـــن جميـــع الـــذنوب وأتـــوب إليـــك مـــن خـــالق، 
العيوب يـا رب ال أعتـرض عليـك فـي حكمـك وقـدرتك فإنـك ال تسـأل عمـا تفعـل وأنـت علـى كـل شـيء قـدير 



سبحانك تغني من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشـاء ال إلـه إال أنـت مـا أعظـم شـأنك ومـا أقـوى سـلطانك 
ا أحسن تدبيرك، قد أنعمت على من تشاء من عبادك فهذا المكان صاحبه فـي غايـة النعمـة، وهـو متلـذذ وم

بالروائح اللطيفة والمآكل اللذيذه، والمشارب الفاخرة فـي سـائر الصـفات وقـد حكمـت فـي خلقـك بمـا تريـد ومـا 
يـة التعـب والـذل، وأنشـد قدرته عليهم، فمنهم تعبان ومنهم مستريح ومـنهم سـعيد ومـنهم مـن هـو مثلـي فـي غا

  يقول: 
 ينعم في خير فـيء وظـل  فكم من شـقـي بـال راحة

 وأمري عجيب وقد زاد حملي  وأصبحت فـي تـعـب زائد

 وما حمل الدهر يومًا كحملي  وغيري سعيد بـال شـقـوة

 ببسط وعز وشـرب وأكـل  ينـعـم فـي عـيشة دائمـاً 

 ذا وهذا كمثـلـيأنا مثل ه  وكل الخالئق مـن نـطـفة

 وشتان بين خـمـر وخـل  ولكن شتـان مـا بـينـنـا

 فأنت حكيم حكمت بـعـدل  ولست أقول عليك افـتـراء

فلما فرغ السندباد الحمال من شـعره ونظمـه أراد أن يحمـل حملتـه ويسـير، إذ قـد طلـع عليـه مـن ذلـك البـاب، 
بض علــى يــد الحمــال، وقــال لــه: ادخــل كلــم غــالم صــغير الســن حســن الوجــه ملــيح القــد فــاخر المالبــس فقــ

ســيدي فإنــه يــدعوك، فــأراد الحمــال االمتنــاع عــن الــدخول مــع الغــالم فلــم يقــدر علــى ذلــك، فحــط حملتــه عنــد 
الباب في وسط المكان ودخل مع الغالم داخل الدار فوجد دارًا مليحة وعليها أنس ووقار ونظر إلى مجلـس 

لمــوالي العظــام، وفيــه مــن جميــع أصــناف الزهــر وجميــع أصــناف عظــيم، فنظــر فيــه مــن الســادات الكــرام وا
المشــموم ومــن أنــواع النقــل والفواكــه وشــيء كثيــر مــن أصــناف األطعمــة النفيســة وفيــه مشــروب مــن خــواص 
دوالي الكروم، وفيه آالت السماع والطرب مـن أصـناف الجـواري الحسـان كـل مـنهن فـي مقامـه علـى حسـب 

ل عظيم محترم قد لكزه الشيب في عوارضه وهـو ملـيح الصـورة حسـن الترتيب. وفي صدر ذلك المجلس رج
المنظــر وعليــه هيبــة ووقــار وعــز وافتخــار فعنــد ذلــك بهــت الســندباد الحمــال وقــال فــي نفســه: واهللا إن هــذا 
المكان من بقع الجنان أو أنه يكون قصر ملك أو سلطان، ثـم تـأدب وسـلم علـيهم وقبـل األرض بـين أيـديهم 

  أسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.ووقف وهو منكس ر 
 

  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد الخمسمائة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الســـندباد الحمـــال لمـــا قبـــل األرض بـــين أيـــديهم وقـــف مـــنكس الـــرأس 

ويرحـب بـه، ثـم إنـه  متخشع فأذن له صـاحب المكـان بـالجلوس فجلـس وقـد قربـه إليـه وصـار يؤانسـه بـالكالم
قدم له شيئًا من أنواع الطعام المفتخر الطيب النفيس فتقدم السندباد الحمال وسمى وأكل حتى اكتفـى وشـبع 

  وقال: الحمد هللا على كل حال ثم إنه غسل يديه وشكرهم على ذلك.



ــ ؟فقــال صــاحب المكــان: مرحبــا بــك ونهــارك مبــارك فمــا يكــون اســمك ومــا تعــاني مــن الصــنائع ه: يــا فقــال ل
سيدي اسمي السندباد الحمال وأنا أحمل على رأسي أسباب الناس باألجرة، فتبسم صاحب المكان وقال لـه: 
اعلم يا حمال أن اسمك مثل اسمي فأنا السندباد البحـري ولكـن يـا حمـال قصـدي أن تسـمعني األبيـات التـي 

ؤاخـذني فـإن التعـب والمشـقة وقلـة كنت تنشدها وأنت على الباب، فاستحى الحمال وقـال لـه: بـاهللا عليـك ال ت
ما في اليد تعلم اإلنسان قلة األدب والسفه. فقال له: ال تستحي فأنت صرت أخي فانشد هـذه األبيـات فإنهـا 
أعجبتني لما سمعتها منك وأنت تنشدها علـى البـاب فعنـد ذلـك أنشـده الحمـال تلـك األبيـات فأعجبتـه وطـرب 

وسوف أخبـرك بجميـع مـا صـار لـي ومـا جـرى لـي مـن قبـل أن  لسماعها وقال له: اعلم أن لي قصة عجيبة
أصــير فــي هــذه الســعادة واجلــس فــي هــذا المكــان الــذي ترانــي فيــه فــإني مــا وصــلت إلــى هــذه الســعادة وهــذا 
المكان، إال بعد تعب شديد ومشقة عظيمة وأهوال كثيرة، وكم قاسيت فـي الـزمن األول مـن التعـب والنصـب 

رة لهـا حكايـة تحيـر الفكـر وكـل ذلـك بالقضـاء والقـدر ولـيس مـن المكتـوب وقد سـافرت سـبع سـفرات وكـل سـف
  مفر وال مهروب.

اعلمـوا يـا سـادة يـا كـرام، أنـه كـان لـي أب  الحكاية األولى من حكايات السندباد البحـري وهـي أول السـفرات 
ير وخلـف تاجر وكان من أكابر النـاس والتجـار وكـان عنـده مـال كثيـر ونـوال جزيـل وقـد مـات وأنـا ولـد صـغ

لي ماًال وعقـارًا وضـياعًا فلمـا كبـرت وضـعت يـدي علـى الجميـع وقـد أكلـت أكـًال مليحـًا وشـربت شـربًا مليحـًا 
ـــبس الثيـــاب ومشـــيت مـــع الخـــالن واألصـــحاب واعتقـــدت أن ذلـــك يـــدوم لـــي  وعاشـــرت الشـــباب وتجملـــت بل

ت مــن غفلتــي فوجــدت وينفعنــي، ولــم أزل علــى هــذه الحالــة مــدة مــن الزمــان ثــم إنــي رجعــت إلــى عقلــي وأفقــ
مالي قد مال وحالي قد حال وقد ذهب جميع مـا كـان عنـدي، ولـم أسـتفق لنفسـي إال وأنـا مرعـوب مـدهوش، 
وقد تفكرت حكاية كنت أسمعها سابقًا وهي حكاية سيدنا سليمان بن داود عليه السالم في قوله: ثالثـة خيـر 

ن سـبع ميـت والقبـر خيـر مـن القصـر. ثـم من ثالثـة، يـوم الممـات خيـر مـن يـوم الـوالدة، وكلـب حـي خيـر مـ
إنــي قمــت وجمــع مــا كــان عنــدي مــن أثــاث وملبــوس وبعتــه ثــم بعــت عقــاري وجميــع مــا تملــك يــدي، فجمعــت 

 ثالثة آالف درهم وقد خطر ببالي السفر إلى بالد الناس وتذكرت كالم بعض الشعراء حيث قال: 

 ومن طلب العال سهر الليالي  بقدر الكد تكتسب المـعـالـي

 ويحظى بالسـيادة والـنـوال  يغوص البحر من طلب الآللئ

 أضاع العمر في طلب المحال  ومن طلب العال من غير كـد

فعنــد ذلــك هممــت فقمــت واشــتريت لــي بضــاعة ومتاعــًا وأســبابًا وشــيئًا مــن أغــراض الســفر وقــد ســمحت لــي 
جماعة من التجار وسرنا في البحر نفسي بالسفر في البحر فنزلت المركب وانحدرت إلى مدينة البصرة مع 

أيامًا وليالي وقد مررنا بجزيرة بعد جزيرة ومن بحر إلى بحر ومن بر إلى بر وفي كل مكـان مررنـا بـه نبيـع 
ونشــتري ونقــايض بالبضــائع فيــه، وقــد انطلقنــا فــي ســير البحــر إلــى أن وصــلنا إلــى جزيــرة كأنهــا روضــة مــن 

لك الجزيرة ورمى مراسيها وشد السقالة فنزل جميع من كـان رياض الجنة فأرسى بنا صاحب المركب على ت



في المركب في تلك الجزيرة وعملوا لهم كوانين وأوقدوا فيها النار واختلفت أشغالهم، فمـنهم مـن صـار يطـبخ 
  ومنهم من صار يغسل ومنهم من صار يتفرج، وكنت أنا من جملة المتفرجين في جوانب الجزيرة.

ل وشرب ولهو ولعب، فبينما نحن على تلك الحالـة وٕاذا بصـاحب المركـب واقـف وقد اجتمع الركاب على أك
علـــى جانبـــه وصـــاح بـــأعلى صـــوته: يـــا ركـــاب الســـالمة أســـرعوا واطلعـــوا إلـــى المركـــب وبـــادروا إلـــى الطلـــوع 
واتركــوا أســبابكم واهربــوا بــأرواحكم وفــوزوا بســالمة أنفســكم مــن الهــالك فــإن هــذه الجزيــرة التــي أنــتم عليهــا مــا 

جزيرة وٕانما هي سمكة كبيرة رست في وسـط البحـر فبنـى عليهـا الرمـل فصـارت مثـل الجزيـرة وقـد نبتـت  هي
عليها األشـجار مـن قـديم الزمـان فلمـا وقـدتم عليهـا النـار أحسـت بالسـخونة فتحركـت، وفـي هـذا الوقـت تنـزل 

الصــباح فســكتت عــن  بكــم فــي البحــر فتغرقــون جميعــًا فــاطلبوا النجــاة ألنفســكم قبــل الهــالك. وأدرك شــهرزاد
  الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد الخمسمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ريس المركب لما صاح على الركـاب وقـال لهـم: اطلبـوا النجـاة ألنفسـكم 
وتركـوا األسـباب واتركوا األسباب ولما سمع الركاب كالم ذلك الريس، أسرعوا وبادروا بالطلوع إلى المركـب، 

وحوائجهم ودسوتهم وكوانينهم فمنهم من لحق المركب ومنهم من لم يلحقـه وقـد تحركـت تلـك الجزيـرة ونزلـت 
إلى قرار البحر بجميع ما كان عليها وانطبق عليها البحـر العجـاج المـتالطم بـاألمواج وكنـت مـن جملـة مـن 

هللا تعــالى أنقــذني ونجــاني مــن الغــرق تخلــف فــي الجزيــرة، فغرقــت فــي البحــر مــع جملــة مــن غــرق، ولكــن ا
ورزقنــي بقطعــة خشــب كبيــرة مــن القطــع التــي كــانوا يغســلون فيهــا فمســكتها بيــدي وركبتهــا مــن حــالوة الــروح 

  ورفست في الماء برجلي مثل المجاذيف واألمواج تلعب بي يمينًا وشماًال.
ت لمن غـرق مـنهم ومازلـت أنظـر وقد نشر الريس قالع المركب وسافربالذين طلع بهم في المركب ولم يلتف 

إلى ذلكالمركب حتى خفي عن عيني وأيقنت بالهالك ودخـل علـي الليـل وأنـا علـى هـذه الحالـة فمكثـت علـى 
ما أنا فيه يومًا وليلة وقد ساعدني الريح واألمواج إلى أن رسـت بـي تحـت جزيـرة عاليـة وفيهـا أشـجار مطلـة 

بــه بعــدما أشــرفت علــى الهــالك وتمســكت بــه إلــى أن علــى البحــر فمســكت فرعــًا مــن شــجرة عاليــة وتعلقــت 
طلعت إلـى الجزيـرة، فوجـدت فـي رجلـي خـدًال وأثـر أكـل السـمك فـي بطونهمـا، ولـم أشـعر بـذلك مـن شـدة مـا 
كنــت فيــه مــن الكــرب والتعــب وقــد ارتميــت فــي الجزيــرة وأنــا مثــل الميــت وغبــت عــن وجــودي وغرقــت فــي 

م. وقــد طلعــت الشــمس علــي وانتبهــت فــي الجزيــرة فوجــدت دهشــتي ولــم أزل علــى هــذه الحالــة إلــى ثــاني يــو 
رجلي قد ورمتا، فسرت حزينًا على ما أنا فيه، فتـارة أزحـف وتـارة أحبـو علـى ركبـي وكـان فـي الجزيـرة فواكـه 
كثيـرة وعيـون مـاء عـذب، فصـرت آكــل مـن تلـك الفواكـه ولـم أزل علـى هــذه الحالـة مـدة أيـام وليـال فانتعشــت 

ت حركتـي وصـرت أتفكـر وأمشـي فـي جانـب الجزيـرة وأتفـرج بـين األشـجار ممـا نفسي وردت لي روحي وقويـ
خلــق اهللا تعــالى. وقــد عملــت لــي عكــازًا مــن تلــك األشــجار أتوكــأ عليــه، ولــم أزل علــى هــذه الحالــة إلــى أن 
تمشيت يومًا من األيام في جانب الجزيرة، فالح لي شبح من بعيد فظننت أنه وحـش أو أنـه دابـة مـن دواب 



فتمشيت إلى نحوه ولم أزل أتفرج عليه وٕاذا هو فرس عظـيم المنظـر مربـوط فـي جانـب الجزيـرة علـى البحر، 
شــاطئ البحــر فــدنوت منــه فصــرخ علــي صــرخة عظيمــة فارتعبــت منــه وأردت أن أرجــع وٕاذا برجــل خــرج مــن 
 ؟تحت األرض وصاح علي واتبعني وقال لي: من أنت ومن أين جئت وما سـبب وصـولك إلـى هـذا المكـان

لت له: يا سيدي اعلم أنـي رجـل غريـب وكنـت فـي مركـب وغرقـت أنـا وبعـض مـن كـان فيهـا، فرزقنـي اهللا فق
  بقطعة خشب فركبتها وعامت بي إلى أن رمتني األمواج في هذه الجزيرة.

فلما سمع كالمـي أمسـكني مـن يـدي وقـال لـي: امـش معـي فنـزل بـي فـي سـرداب تحـت األرض، ودخـل بـي 
وأجلسني في صدر تلك القاعة وجاء لي بشيء مـن الطعـام، وأنـا كنـت جائعـًا  إلى قاعة كبيرة تحت األرض

فأكلت حتى شبعت واكتفيت وارتاحت نفسي، ثم إنه سألني عن حالي وما جرى لي فأخبرتـه بجميـع مـا كـان 
  من أمري من المبتدأ إلى المنتهى فتعجب من قصتي.

، فأنـا قـد أخبرتـك بحقيقـة حـالي ومـا جـرى لـي، فلما فرغت من حكايتي قلت: باهللا عليك ياسيدي ال تؤاخذني
وأنــا أشــتهي منــك أن تخبرنــي مــن أنــت ومــا ســبب جلوســك فــي هــذه القاعــة التــي تحــت األرض، ومــا ســبب 

  ربطك هذه الفرس على جانب البحر.
فقــال لــي اعلــم أننــا جماعــة متفرقــون فــي هــذه الجزيــرة علــى جوانبهــا ونحــن ســياس الملــك المهرجــان وتحــت 

خيوله، وفي كـل شـهر عنـد القمـر نـأتي بالخيـل الجيـاد ونربطهـا فـي هـذه الجزيـرة مـن كـل بكـر،  أيدينا جميع
ونختفي في هذه القاعة تحت األرض حتى ال يرانا أحد، فيجـيء حصـان مـن خيـول البحـر علـى رائحـة تلـك 

معـه، فـال الخيل ويطلع على البر فلم ير أحدًا، فيثب عليها ويقضـي منهـا حاجتـه وينـزل عنهـا ويريـد أخـذها 
تقدر أن تسير معه من الربـاط فيصـيح عليـه ويضـربها برأسـه ورجليـه ويصـيح فنسـمع صـوته فـنعلم أنـه نـزل 
عنهــا فنطلــع صــارخين عليــه فيخــاف وينــزل البحــر والفــرس تحمــل وتلــد مهــرًا أو مهــرة تســاوي خزنــة مــال وال 

لى آخــذك معـي إلــى الملــك يوجـد لهــا نظيـر علــى وجـه األرض، وهــذا وقـت طلــوع الحصـان وٕان شــاء اهللا تعـا
  المهرجان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السايس قال للسندباد البحري آخذك معي إلى الملـك المهرجـان وأفرجـك 

ا ما كنت ترى أحـدًا فـي هـذا المكـان غيرنـا وكنـت تمـوت كمـدًا وال على بالدنا، واعلم أنه لوال اجتماعك علين
يدري بك أحد ولكن أنا أكون سـبب حياتـك ورجوعـك إلـى بـالدك فـدعوت لـه وشـكرته علـى فضـله وٕاحسـانه، 
فبينما نحن في هذا الكالم وٕاذا بالحصان قد طلع مـن البحـر وصـرخ صـرخة عظيمـة، ثـم وثـب علـى الفـرس 

وأراد أخـذها معـه فلـم يقـدر ورفسـت وصـاحت عليـه فأخـذ الرجـل السـايس سـيفًا بيـده  فلما فرغ منها نزل عنها
ودرقــة وطلــع مــن بــاب تلــك القاعــة، وهــو يصــيح علــى رفقتــه ويقــول اطلعــوا إلــى الحصــان ويضــرب بالســيف 
علــى الدرقــة، فجــاء جماعــة بالرمــاح صــارخين فجفــل مــنهم الحصــان وراح إلــى حــال ســبيله ونــزل فــي البحــر 

  س، وغاب تحت الماء.مثل الجامو 



فعنــد ذلــك جلــس الرجــل قلــيًال، وٕاذا هــو بأصــحابه قــد جــاؤه ومــع كــل واحــد فــرس يقودهــا فنظرونــي عنـــده  
فسألوني عن أمري فأخبرتهم بما حكيته لو وقربوا مني ومدوا السماط وأكلوا وعزموني فأكلت معهم، ثم إنهـم 

ـــة الملـــك المهرجـــان ـــوا الخيـــول وأخـــذوني إلـــى مدين ـــه وأعلمـــوه بقصـــتي فطلبنـــي قـــاموا وركب ـــوا علي ، وقـــد دخل
فــأدخلوني عليــه وأوقفــوني بــين يديــه فســلمت عليــه فــرد علــي الســالم ورحــب بــي وحيــاني بــإكرام وســألني عــن 

  حالي، فأخبرته بجيع ما حصل لي وبكل ما رأيته من المبتدأ إلى المنتهى.
واهللا لقـد حصـل لـك مزيـد السـالمة  فعند ذلك تعجب مما وقع لي ومما جرى لي، فعند ذلك قال لي يـا ولـدي

ولــوال طــول عمــرك مــا نجــوت مــن هــذه الشــدائد ولكــن الحمــد هللا علــى الســالمة، ثــم إنــه أحســن إلــي وأكرمنــي 
وقربني إليه وصار يؤانسني بالكالم والمالطفة وجعلني عنده عامًال في ميناء البحر وكاتبًا على كـل مركـب 

مصالحه وهو يحسن إلي وينفعني من كل جانب، وقـد كسـاني  عبر إلى البر وصرت واقفًا عنده ألقضي له
  كسوة مليحة فاخرة، وصرت مقدمًا عنده في الشفاعات وقضاء مصالح الناس ولم أزل عنده مدة طويلة.

وأنــا كلمــا اشــق علــى جانــب البحــر، اســأل التجــار والمســافرين والبحــريين عــن ناحيــة مدينــة بغــداد لعــل أحــدًا 
إليها وأعود إلى بالدي فلم يعرفها أحد ولم يعرف من يروح إليها، وقـد تحيـرت فـي يخبرني عنها فأروح معه 

ذلــك وســئمت مــن طــول الغربــة، ولــم أزل علــى هــذه الحالــة مــدة مــن الزمــان إلــى أن جئــت يومــًا مــن األيــام 
ودخلــت علــى الملــك المهرجــان فوجــدت عنــده جماعــة مــن الهنــود، فســلمت علــيهم فــردوا علــي الســالم ورحبــوا 

وقد سألوني عن بالدي فذكرتها لهم وسألتهم عن بالدهم ذركوا لي أنهم أجناس مختلفة فمنهم الشاركية بي، 
  وهم أشرف أجناسهم ال يظلمون أحدًا وال يقهرونه.

ومنهم جماعة تسمى البراهمة وهم قوم ال يشربون الخمر أبدًا، وٕانما هم أصحاب حظ وصـفاء ولهـو وطـرب 
ي أن صنف الهنود يفترق على اثنين وسبعين فرقة فتعجبت من ذلك غاية وجمال وخيول ومواشي، وأعلمون

  العجب.
ورأيــت فــي مملكــة المهرجــان جزيــرة مــن جملــة الجزائــر، يقــال لهــا كابــل يســمع فيهــا ضــرب الــدفوف والطبــول 
طــول الليــل، وقــد أخبرنــا أصــحاب الجزائــر والمســافرين أنهــم أصــحاب الجــد والــرأي. ورأيــت فــي البحــر ســمكة 

مائتـــا ذراع ورأيـــت أيضـــًا ســـمكًا وجهـــه مثـــل وجـــه البـــوم ورأيـــت فـــي تلـــك الســـفرة كثيـــرًا مـــن العجائـــب  طولهـــا
والغرائب مما لو حكيته لكم لطال شرحه ولم أزل أتفرج على تلك الجزائر وما فيهـا، إلـى أن وقفـت يومـًا مـن 

  ار كثيرون.األيام على جانب البحر وفي يدي عكاز حسب عاداتي وٕاذا بمركب قد أقبل وفيه تج
فلما وصل إلى ميناء المدينـة وفرضـته، وطـوى الـريس قلوعـه وأرسـله علـى البـر ومـد السـقالة واطلـع البحريـة 
ــيهم، فقلــت لصــاحب  ــا واقــف أكتــب عل جميــع مــا كــان فــي ذلــك المركــب إلــى البــر، وأبطــأوا فــي تطليعــه وأن

ركـب ولكـن صـاحبها غـرق المركب هل بقي في مركبك شيء فقال نعم يا سـيدي معـي بضـائع فـي بطـن الم
معنــا فــي البحــر فــي بعــض الجزائــر ونحــن قــادمون فــي البحــر، وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 



  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن الـريس قـال للسـندباد البحـري أن صـاحب هـذه البضـائع غـرق وصـارت 

معنــا، فغرضــنا أننــا نبيعهــا ونأخــذ ثمنهــا ألجــل أن نوصــله إلــى أهلــه فــي مدينــة بغــداد دار الســالم،  بضــائعه
فقلـت للـريس مـا يكـون اسـم ذلـك الرجـل صـاحب البضـائع، فقـال اسـمه السـندباد البحـري وقـد غـرق معنـا فـي 

  البحر.
اعلـم أنـي أنــا  فلمـا سـمعت كالمـه حققـت النظــر فيـه فعرفتـه وصـرخت عليــه صـرخة عظيمـة وقلـت يــا ريـس 

صاحب البضائع التي ذكرتها وأنا السندباد البحري الـذي نزلـت مـن المركـب فـي الجزيـرة مـع جملـة مـن نـزل 
من التجار ولما تحركت السمكة التي كنا عليها وصحت أتـت علينـا طلـع مـن طلـع وغـرق البـاقي وكنـت أنـا 

بيـرة مـن القطـع التـي كـان الركـاب من جملة مـن غـرق ولكـن اهللا تعـالى سـلمني ونجـاني مـن الغـرق بقطعـة ك
يغســـلون فيهـــا. فركبتهـــا وصـــرت أرفـــس برجلـــي وســـاعدني الـــريح والمـــوج إلـــى أن وصـــلت إلـــى هـــذه الجزيـــرة 
فطلعــت فيهــا وأعــانني اهللا تعــالى بســياس الملــك المهرجــان فأخبرتــه بقصــتي فــأنعم علــي وجعلنــي كاتبــًا علــى 

ده قبـول وهـذه البضـائع التـي معـك بضـائعي ورزقـي ميناء هذه المدينة، فصرت أنتفع بخدمته وصار لـي عنـ
قال الريس ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ما بقي ألحد أمانة وال ذمة فقلت له يا ريس ما سـبب ذلـك 
وأنــك ســمعتني أخبرتــك بقصــتي فقــال الــريس ألنــك ســمعتني أقــول أن معــي بضــائع صــاحبها غــرق فتريــد أن 

ك، فإننا رأيناه لما غرق وكان معه جماعة من الركاب كثيرون وما نجا مـنهم تأخذها بال حق وهذا حرام علي
  أحد فكيف تدعي أنك أنت صاحب البضائع.

فقلت له يا ريس اسمع قصتي وافهم كالمي يظهـر لـك صـدقي، فـإن الكـذب سـيمة المنـافقين ثـم إنـي حكيـت 
نا تلـك الجزيـرة التـي غرقنـا للريس جميـع مـا كـان منـي مـن حـين خرجـت معـه مـن مدينـة بغـداد إلـى أن وصـل

فيها، وأخبرته ببعض أحوال جرت بيني وبينه، فعند ذلك تحقق الريس والتجار من صدقي فعرفوني وهنوني 
بالســالمة، وقــالوا جميعــًا واهللا مــا كنــا نصــدق بأنــك نجــوت مــن الغــرق ولكــن رزقــك اهللا عمــرًا جديــدًا ثــم إنهــم 

لـم يـنقص منهـا شـيء، ففتحتهـا وأخرجـت منهـا شـيئًا نفيســًا أعطـوني البضـائع فوجـدت اسـمي مكتوبـًا عليهـا و 
غالي الثمن وحملته معي بحرية المركب وطلعت به إلى الملك على سـبيل الهديـة، وأعلمـت الملـك بـأن هـذا 

  المركب الذي كنت فيه وأخبرته أن بضائعي وصلت إلي بالتمام والكمال وأن هذه الهدية منها.
العجـب، وظهـر لـه صـدقي فـي جميـع مـا قلتـه وقـد أحبنـي محبـة شـديدة  فتعجب الملك من ذلـك األمـر غايـة

وأكرمني إكرامًا زائدًا ووهـب لـي شـيئًا كثيـرًا فـي نظيـر هـديتي ثـم بعـت حمـولتي ومـا كـان معـي مـن البضـائع 
  وكسبت فيها شيئًا كثيرًا واشتريت بضاعة وأسبابًا ومتاعًا من تلك المدينة.

ت جميـع مـا كـان معـي فـي المركـب ودخلـت عنـد الملـك وشـكرته علـى ولما أراد تجـار المركـب السـفر، شـحن
فضله وٕاحسانه، ثم استأذنته في السفر إلى بالدي وأهلي فودعني وأعطاني شيئًا كثيرًا عند سفري من متـاع 
تلــك المدينــة فودعتــه ونزلــت المركــب وســافرنا بــإذن اهللا تعــالى، وخــدمنا الســعد وســاعدتنا المقــادير ولــم نــزل 



ــ يًال ونهــارًا إلــى أن وصــلنا بالســالمة إلــى مدينــة البصــرة وطلعنــا إليهــا وأقمنــا فيهــا زمنــًا قلــيًال وقــد مســافرين ل
  فرحت بسالمتي وعودتي إلى بالدي.

وبعـــد ذلـــك توجهـــت إلـــى مدينـــة بغـــداد دار الســـالم ومعـــي الحمـــول والمتـــاع واألســـباب شـــيء كثيـــر لـــه قيمـــة 
ميع أهلي وأصحابي ثم إني اشتريت لي خـدمًا وحشـمًا عظيمة ثم جئت إلى حارتي ودخلت بيتي وقد جاء ج

ومماليك وسراري وعبيدًا حتى صار عندي شيء كثير، واشتريت لي دورًا وأماكن وعقارًا أكثر مـن األول ثـم 
إنــي عاشــرت األصــحاب ورافقــت الخــالن وصــرت أكثــر ممــا كنــت عليــه فــي الــزمن األول ونســيت جميــع مــا 

مشــــقة وأهــــوال الســــفر واشــــتغلت باللــــذات والمســــرات والمآكــــل الطيبــــة كنــــت قاســــيت مــــن التعــــب والغربــــة وال
والمشــارب النفيســة، ولــم أزل علــى هــذه الحالــة. وهــذا مــا كــان فــي أول ســفراتي، وفــي غــد إن شــاء اهللا تعــالى 

  أحكي لكم الثانية من السبع سفرات.
وقال له آنستنا في هذا النهـار،  ثم إن السندباد البحري عشى السندباد البري عنده وأمر له بمائة مثقال ذهباً 

فشــكره الحمــال وأخــذ معــه مــا وهبــه لــه وانصــرف إلــى حــال ســبيله، وهــو متفكــر فيمــا يقــع ومــا يجــري للنــاس 
  ويتعجب غاية العجب ونام تلك الليلة في منزله.

ولما أصبح الصباح جاء إلى بيت السندباد البحري ودخل عنده فرحب به وأكرمه وأجلسه عنده ولمـا حضـر 
قيــة أصــحابه قــدم لهــم الطعــام والشــراب وقــد صــفا لهــم الوقــت وحصــل لهــم الطــرب، فبــدأ الســندباد البحــري ب

بــالكالم وقــال اعلمــوا يــا إخــواني أننــي كنــت فــي ألــذ عــيش وأصــفى ســرور علــى مــا تقــدم ذكــره لكــم بــاألمس. 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  اد البحري وهي السفرة الثانية الحكاية الثانية من حكايات السندب

  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحـري لمـا اجتمـع عنـده أصـحابه قـال لهـم إنـي كنـت فـي ألـذ  

تفــرج فــي عــيش إلــى أن خطــر ببــالي يومــًا مــن األيــام الســفر إلــى بــالد النــاس واشــتاقت نفســي إلــى التجــارة وال
البلدان والجزر واكتساب المعاش، فهممت في ذلك األمر وأخرجت من مالي شيئًا كثيـرًا اشـتريت بـه بضـائع 
وأسـبابًا تصــلح للســفر وحزمتهـا وجئــت إلــى االسـحل فوجــدت مركبــًا مليحـًا جديــدًا، ولــه قلـع قمــاش ملــيح وهــو 

ر وقـد سـافرنا فـي ذلـك النهـار وطـاب لنـا كثير الرجال زائد العدة وأنزلـت حمـولتي فيـه أنـا وجماعـة مـن التجـا
السفر ولم نزل من بحر إلى بحر ومن جزيرة إلى جزيرة وكل محل رسونا عليه نقابل التجـار وأربـاب الدولـة 

  والبائعين والمشترين، ونبيع ونشتري ونقايض بالبضائع فيه.
يانعــة األثمــار فائحــة األزهــار ولــم نــزل علــى هــذه الحالــة إلــى أن ألقتنــا المقــادير علــى جزيــرة كثيــرة األشــجار 

مترنمة األطيار صافية األنهار ولكن ليس بها ديار وال نـافخ نـار فأرسـى بنـا الـريس علـى تلـك الجزيـرة، وقـد 
طلع التجـار والركـاب إلـى تلـك الجزيـرة، يتفرجـون علـى مـا بهـا مـن األشـجار واألطيـار ويسـبحون اهللا الواحـد 



فعنــد ذلــك طلعــت إلــى الجزيــرة مــع جملــة مــن طلــع وجلســت علــى  القهــار ويتعجبــون مــن قــدرة الملــك الجبــار
عين ماء صاف بين األشجار وكان معي شيء من المأكل فجلست في هذا المكان آكل مـا قسـم اهللا تعـالى 
لي وقـد طـاب النسـيم بـذلك المكـان وصـفا لـي الوقـت فأخـذتني سـنة مـن النـوم فارتحـت فـي ذلـك المكـان وقـد 

ذلك النسيم الطيب والروائح الزكية ثم إني قمت فلم أجد أحدًا ال مـن التجـار وال استغرقت في النوم وتلذذت ب
من البحرية فتركوني في الجزيرة وقد التفت فيها يمينًا وشـماًال فلـم أجـد بهـا أحـد غيـري، فحصـل عنـدي قهـر 

كـن معـي شديد ما عليـه مـن مزيـد وكـادت مرارتـي تنفقـع مـن شـدة مـا أنـا فيـه مـن الغـم والحـزن والتعـب ولـم ي
شــيء مــن حطــام الــدنيا وال مــن المأكــل وال مــن المشــرب وصــرت وحيــدًا، وقــد تعبــت فــي نفســي ويئســت مــن 
الحياة وبعد ذلك قمت على حيلي وتمشيت في الجزيرة يمينًا وشـماًال وصـرت ال أسـتطيع الجلـوس فـي محـل 

غيــر ســماء ومــاء  واحــد ثــم إنــي صــعدت علــى شــجرة عاليــة وصــرت أنظــر مــن فوقهــا يمينــًا وشــماًال فلــم أر
وأشجار وأطيار وجزر ورمال ثم حققـت النظـر فـالح لـي فـي الجزيـرة شـيء أبـيض عظـيم الخلقـة فنزلـت مـن 
فــوق الشــجرة وقصــدته وصــرت أمشــي إلــى ناحيتــه، ولــم أزل ســائرًا إلــى أن وصــلت غليــه، وٕاذا بــه قبــة كبيــرة 

جـد لهـا بابـًا ولـم أجـد لـي قـوة وال حركـة بيضاء شـاهقة فيـالعلو كبيـرة الـدائرة فـدنوت منهـا ودرت حولهـا، فلـم أ
في الصعود عليها من شدة النعومة فعلمت مكان وقوفي ودرت حـول القبـة أقـيس دائرتهـا فـإذا هـي خمسـون 
خطــوة وافيــة، فصــرت متفكــرًا فــي الحيلــة الموصــلة إلــى دخولهــا وقــد قــرب زوال النهــار وغــروب الشــمس وٕاذا 

لشمس عني، ظننت أنـه جـاء علـى الشـمس غمامـة وكـان ذلـك بالشمس قد خفيت والجو قد أظلم واحتجبت ا
فــي زمــن الصــيف فتعجبــت ورفعــت رأســي وتأملــت فــي ذلــك فرأيــت طيــرًا عظــيم الخلقــة كبيــر الجثــة عــريض 
األجنحة طائرًا في الجو وهو الذي غطى عين الشمس وحجبها عن الجزيرة فازددت مـن ذلـك عجبـًا ثـم إنـي 

  فسكتت عن الكالم المباح. تذكرت حكاية. وأدرك شهرزاد الصباح
 

  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السـندباد البحـري لمـا زاد تعجبـه مـن الطـائر الـذي رآه فـي الجزيـرة تـذكر 

لــه الــرخ حكايــة أخبــره بهــا قــديمًا أهــل الســياحة والمســافرون، وهــي أن فــي بعــض الجزائــر طيــرًا عظيمــًا يقــال 
يزق أوالده باألفيال فتحققـت أن القبـة التـي رأيتهـا إنمـا هـي بيضـة مـن بـيض الـرخ ثـم إنـي تعجبـت مـن خلـق 
اهللا تعالى فبينما أنا على هذه الحالة وٕاذا بذلك الطير نزل علـى تلـك القبـة وحضـنها بجناحيـه وقـد مـد رجليـه 

فككــت عمــامتي مــن فــوق رأســي وثنيتهــا مــن خلفــه علــى األرض ونــام عليهــا فســبحان مــن ال ينــام فعنــد ذلــك 
وفتلتها حتى صارت مثل الحبل وتحزمت بها وشددت وسطي وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها 
شدًا وثيقًا وقلت فـي نفسـي لعـل هـذا يوصـلني إلـى بـالد المـدن والعمـار ويكـون ذلـك أحسـن مـن جلوسـي فـي 

  ام فيطير بي على حين غفلة.هذه الجزيرة وبت تلك الليلة ساهرًا خوفًا من أن أن
فلمـا طلــع الفجــر وبــان الصـباح قــام الطــائر مــن علـى بيضــته وصــاح صــيحة عظيمـة وارتفــع بــي إلــى الجــو  

حتــى ظننــت أنــه وصــل إلــى عنــان الســماء وبعــد ذلــك تنــازل بــي حتــى نــزل إلــى األرض وحــط علــى مكــان 



نــا أنــتفض، مشــيت فــي ذلــك مرتفــع عــال، فلمــا وصــلت إلــى األرض أســرعت وفككــت الربــاط مــن رجليــه وأ
المكــان ثــم إنــه أخــذ شــيئًا مــن علــى وجــه األرض فــي مخالبــه وطــار إلــى عنــان الســماء فتأملتــه فــإذا هــو حيــة 
عظيمــة الخلقــة كبيــرة الجســم قــد أخــذها وذهــب بهــا إلــى البحــر فتعجبــت مــن ذلــك ثــم إنــي تمشــيت فــي ذلــك 

وبجانبه جبل عظـيم شـاهق فـي العلـو ال  المكان فوجدت نفسي في مكان عال وتحته واد كبير واسع عميق،
يقــدر أحــد أن يــرى أعــاله مــن فــرط علــوه، ولــيس ألحــد قــدرة علــى الطلــوع فوقــه فلمــت نفســي علــى مــا فعلتــه 
وقلت يا ليتني مكثت في الجزيرة فإنها أحسن من هذا المكان القفر، ألن الجزيرة كان يوجد فيها شـيء آكلـه 

هـذا المكـان لـيس فيـه أشـجار وال أثمـار وال أنهـار فـال حـول وال قـوة من أصناف الفواكه وأشرب من أنهارها و 
  إال باهللا العلي العظيم أنا كل ما أخلص من مصيبة أقع فيما هو أعظم منها وأشد.

ثــم إنــي قمــت وقويــت نفســي ومشــيت فــي ذلــك الــوادي، فرأيــت أرضــه مــن حجــر األلمــاس الــذي يثقبــون بــه 
الجزع منه شيئًا وال أن يكسره إال بحجر الرصاص وكل تلك الـوادي المعادن والجواهر ويثقبون به الصيني و 

حيات وأفاع وكل واحدة مثـل النخلـة ومـن أعظـم خلقتهـا لـو جاءهـا فيـل البتلعتـه، وتلـك الحيـات يظهـرن فـي 
  الليل ويختفين في النهار خوفًا من طير الرخ والنسر أن يختطفها ويقطعها وال أدري ما سبب ذلك.

دي وأنا متندم على ما فعلته وقلـت فـي نفسـي واهللا إنـي قـد عجلـت بـالهالك علـى نفسـي وقـد فأقمت بتلك الوا
ولـى النهـار علـي فصـرت أمشـي فــي تلـك الـوادي والتفـت علـى محـل أبيــت فيـه وأنـا خـائف مـن تلـك الحيــات 
ونســيت أكلــي وشــربي ومعاشــي واشــتغلت بنفســي فــالح لــي مغــارة بــالقرب منــي فمشــيت فوجــدت بابهــا ضــيقًا 

لتها ونظرت إلى حجر كبير عند بابها فدفعته وسددت به باب تلك المغارة وأنـا داخلهـا وقلـت فـي نفسـي فدخ
  قد أمنت لما دخلت في هذا المكان، وٕان طلع النهار اطلع وأنظر ما تفعل القدرة.

ثم التفت فـي داخـل المغـارة فرأيـت حيـة عظيمـة نائمـة فـي صـدر المغـارة علـى بيضـها فاقشـعر بـدني وأقمـت 
أسي وسلمت أمري للقضاء والقدر وبت ساهرًا طوال الليـل إلـى أن طلـع الفجـر والح، فأزحـت الحجـر الـذي ر 

سددت به باب المغارة، وخرجت منه وأنا مثل السكران دائـخ مـن شـدة السـهر والجـوع والخـوف وتمشـيت فـي 
  الوادي.

فتعجبـت مـن ذلـك أشـد العجـب  وبينما أنا على هذه الحالة وٕاذا بذبيحة قـد سـقطت مـن قـدامي ولـم أجـد أحـداً 
وتفكــرت حكايــة أســمعها مــن قــديم الزمــان مــن بعــض التجــار والمســافرين وأهــل الســياحة أن فــي جبــال حجــر 
ـــذين يجلبونـــه يعملـــون حيلـــة فـــي  األلمـــاس األهـــوال العظيمـــة وال يقـــدر أحـــد أن يســـلك إليـــه ولكـــن التجـــار ال

نها ويرشون لحمها ويرمونه مـن أعلـى ذلـك الجبـل الوصول إليه ويأخذون الشاة من الغنم ويذبحونها ويسلخو 
إلى أرض الوادي فتنزل وهي طرية فيلتصق بها شيء من هذه الحجارة ثم تتركها التجار إلى نصف النهـار 
فتنزل الطيور من النسور والريخ إلى ذلك اللحم وتأخذه في مخالبها وتصعد إلى أعلى الجبل فيأتيها التجـار 

د ذلـــك اللحـــم وتخلـــص منـــه الحجـــارة الالصـــقة بـــه ويتركـــون اللحـــم للطيـــور وتصـــيح عليهـــا وتصـــير مـــن عنـــ
والوحـــوش ويحملـــون الحجـــارة إلـــى بالدهـــم وال أحـــد يقـــدر أن يتوصـــل إلـــى مجـــيء حجـــر األلمـــاس إال بهـــذه 

  الحيلة.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد الخمسمائة 
ني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري صار يحكـي ألصـحابه جميـع مـا حصـل لـه فـي جبـل قالت: بلغ 

المــاس، ويخبــرهم أن التجـــار ال يقــدرون علـــى مجــيء شــيء منـــه إال بحيلــة مثـــل الــذي ذكــره، ثـــم قــال فلمـــا 
كثيـرًا نظرت إلى تلك الذبيحـة تـذكرت هـذه الحكايـة قمـت وجئـت عنـد الذبيحـة فنقيـت مـن هـذه الحجـارة شـيئًا 

وأدخلته في جيبي وبين ثيابي وصرت أنقي وأدخل في جيـوبي وحزامـي وعمـامتي وبـين حـوائجي، فبينمـا أنـا 
علــى هــذه الحالــة وٕاذا بذبيحــة كبيــرة فربطــت نفســي عليهــا ونمــت علــى ظهــري وجعلتهــا علــى صــدري وأنــا 

ا بمخالبـه وأقلـع بهـا قابض عليها فصارت عالية على األرض وٕاذا بنسر نزل على تلك الذبيحة وقبض عليه
إلى الجو وأنا معلق بها ولم يزل طائرًا بها إلى أن صعد بها إلى أعلى الجبل وحطها وأراد أن يـنهش منهـا، 
وٕاذا بصيحة عظيمة عالية من خلف ذلك النسر وشيء يخبط بالخشب على ذلك الجبل فجفل النسر وطـار 

دمهـا، ووقفـت بجانبهـا، وٕاذا بـذلك التـاجر الـذي إلى الجو، ففككت نفسـي مـن الذبيحـة وقـد تلوثـت ثيـابي مـن 
صاح على النسر تقدم إلى الذبيحة فرآني واقفًا فلم يكلمني، وقد فزع مني وارتعب، وأتـى الذبيحـة وقلبهـا فلـم 
يجد فيها شيئًا فصاح صيحة عظيمة وقال واخيبتاه، ال حول وال قوة إال باهللا نعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم 

  بط كفًا على كف ويقول واحسرتاه أي شيء هذا الحال..وهو يتندم ويخ
فقلــت لــه: ال تخــف وال تخــش، فــإني  ؟ومــا ســبب مجيئــك إلــى هــذا المكــان ؟فتقــدمت إليــه فقــال لــي: مــن أنــت

إنســي مــن خيــار اإلنــس، وكنــت تــاجرًا ولــي حكايــة عظيمــة وقصــة غريبــة، وســبب وصــولي إلــى هــذا الجبــل 
لك ما يسرك مني، وأنا معي شيء كثير من حجـر األلمـاس فأعطيـك وهذا الوادي حكاية عجيبة فال تخف ف

  منه شيئًا يكفيك، وكل قطعة معي أحسن من كل شيء يأتيك فال تجزع وال تخف.
فعند ذلك شكرني الرجل ودعا لي وتحدث معي وٕاذا بالتجار سمعوا كالمي مع رفيقهم فجاؤوا إلي وكان كل 

علينا وهنؤوني بالسالمة وأخذوني معهم، وأعلمتهم بجميـع قصـتي  تاجر رمى ذبيحته فلما قدموا علينا سلموا
ومــا قاســيته فــي ســفرتي وأخبــرتهم بســبب وصــولي إلــى هــذه الــوادي، ثــم إنــي أعطيــت لصــاحب الذبيحــة التــي 
تعلقت فيها شيئًا كثيـرًا ممـا كـان معـي ففـرح بـي جـدًا فمـا أحـد وصـل إلـى هـذا المكـان قبلـك ونجـا منـه ولكـن 

  سالمتي ونجاتي من وادي الحيات ووصولي إلى بالد العمار.الحمد هللا على ب
ولما طلع النهـار قمنـا وسـرنا علـى ذلـك الجبـل العظـيم وصـرنا ننظـر فـي ذلـك الجبـل حيـات كثيـرة، ولـم نـزل 
ســائرين إلــى أن أتينــا بســتانًا فــي جزيــرة عظيمــة مليحــة وفيهــا شــجر الكــافور وكــل شــجرة منهــا يســتظل تحتهــا 

ن يأخذ منه أحد يثقب من أعلى الشجرة ثقبًا بشيء طويل ويتلقى ما ينزل منه فيسيل منـه إنسان، وٕاذا أراد أ
  ماء الكافور ويعقد مثل الشمع وهو عسل ذلك الشجر وبعد ذلك تيبس الشجرة وتصير حطبًا.



وفي تلك الجزيرة صنف من الوحوش يقال له الكركدن يرعى فيهـا رعيـًا مثـل مـا يرعـى البقـر والجـاموس فـي 
نا ولكن جسم ذلـك الـوحش أكبـر مـن جسـم الجمـل ويأكـل العلـق وهـو دابـة عظيمـة لهـا قـرن واحـد غلـيظ بالد

  في وسط رأسها طوله قدر عشرة أذرع وفيه صورة إنسان وفي تلك الجزيرة شيء من صنف البقر.
دن وقــد قــال لنــا البحريــون المســافرون وأهــل الســياحة فــي الجبــال واألراضــي أن هــذا الــوحش المســمى بالكركــ

يحمل الفيل الكبيرعلى قرنـه ويرعـى بـه فـي الجزيـرة والسـواحل وال يشـعر بـه ويمـوت الفيـل علـى قرنـه ويسـيح 
دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى فيرقد في جانب السواحل فيجيء لـه طيـر الـريخ، 

في تلك الجزيرة شيئًا كثيرًا من  فيحمله في مخالبه ويروح به عند أوالده ويزقهم به وبما على قرنه، وقد رأيت
صــنف الجــاموس لــيس لــه عنــدنا نظيــر، وفــي تلــك الــوادي شــيء كثيــر مــن حجــر ألمــاس الــذي حملتــه معــي 
وخبأته في جيبي وقايضوني عليه ببضائع ومتاع من عندهم وحملوها لي عهم وأعطوني دراهم ودنانير ولم 

خلــق اهللا مــن واد إلــى واد ومــن مدينــة إلــى مدينــة،  أزل ســائرًا معهــم وأنــا أتفــرج علــى بــالد النــاس وعلــى مــا
ونحــن نبيــع ونشــتري إلــى أن وصــلنا إلــى مدينــة البصــرة وأقمنــا بهــا أيامــًا قالئــل ثــم جئــت إلــى مدينــة بغــداد. 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد الخمسمائة 
ســعيد، أن السـندباد البحـري لمــا رجـع مــن غيبتـه ودخـل مدينــة بغـداد دار الســالم قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك ال 

وجــاء إلــى حارتــه ودخــل داره ومعــه مــن صــنف حجــر األلمــاس شــيء كثيــر ومعــه مــال ومتــاع وبضــائع لهــا 
صورة، وقد اجتمع بأهله وأقاربه، ثم تصدق ووهب وأعطى وهادى جميع أهلـه وأصـحابه وصـار يأكـل طيبـًا 

ويلبس ملبسًا طيبـًا، ويعاشـر ويرافـق ونسـي جميـع مـا قاسـاه، ولـم يـزل فـي عـيش هنـي وصـفاء ويشرب طيبًا 
خــاطر وانشـــراح صــدر ولعـــب وطــرب وصـــار كــل مـــن ســـمع بقدومــه يجـــيء إليــه ويســـأله عــن حـــال الســـفر 
وأحوال البالد فيخبره ويحكي له ما لقيه وما قاسـاه، فيتعجـب مـن شـدة مـا قاسـاه ويهنئـه بالسـالمة وهـذا آخـر 

ا جرى لي وما اتفق لي في السفرة الثانية ثم قال لهم وفـي الغـد إن شـاء اهللا تعـالى أحكـي لكـم حـال السـفرة م
  الثالثة.

فلما فرغ السـندباد البحـري مـن حكايتـه للسـندباد البـري، تعجبـوا مـن ذلـك وتشـعوا عنـده، وأمـر للسـندباد بمائـة 
قاســاه الســندباد البحــري وشــكره ودعــا لــه فــي  مثقــال ذهبــًا فأخــذها وتوجــه إلــى حــال ســبيله وهــو يتعجــب ممــا

بيته، ولما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح قام السندباد البري كما أمره ودخل إليه وصبح عليـه فرحـب بـه 
ــدأ الســندباد  ــذذوا وطربــوا وانشــرحوا ثــم ابت ــاه بــاقي أصــحابه وجماعتــه فــأكلوا وشــربوا وتل وجلــس معــه حتــى أت

يـة الثالثـة مـن حكايـات السـندباد البحـري وهـي السـفرة اعلمـوا يـا إخـواني واسـمعوا البحري بالكالم وقال: الحكا
مني حكاية فإنها أعجب من الحكايات المتقدمة قبل تاريخه واهللا أعلم بغيبـة واحكـم أنـي فيمـا مضـى وتقـدم، 

يــرًا كمــا لمــا جئــت مــن الســفرة الثانيــة وأنــا فــي غايــة البســط واالنشــراح فرحــان بالســالمة وقــد كســبت مــاًال كث
حكيــت لكــم أمــس تاريخــه، وقــد عــوض اهللا علــي مــا راح منــي أقمــت بمدينــة بغــداد مــدة مــن الزمــان، وأنــا فــي 



غاية الحظ والصـفاء والبسـط واالنشـراح فاشـتاقت نفسـي إلـى السـفر والفرجـة، وتشـوقت إلـى المتجـر والكسـب 
ع المناسبة لسـفر البحـر وحزمتهـا للسـفر والفوائد والنفس أمارة بالسوء فهممت واشتريت شيئًا كثيرًا من البضائ

وسافرت بها من مدينة بغداد إلى مدينـة البصـرة وجئـت إلـى سـاحل البحـر فرأيـت مركبـًا عظيمـًا، وفيـه تجـار 
وركــاب كثيــرة أهــل خيــر ونــاس مــالح طيبــون أهــل ديــن ومعــروف وصــالح، فنزلــت معهــم فــي ذلــك المركــب 

  قد استبشرنا بالخير والسالمة.وسافرنا على بركة اهللا تعالى بعونه وتوفيقه و 
ولم نزل سائرين من بحر إلى بحر ومن جزيرة إلى جزيرة ومن مدينة إلى مدينة وفي كل مكـان مررنـا عليـه 
نتفرج ونبيع ونشتري، ونحن في غاية الفرح والسـرور، إلـى أن كنـا يومـًا مـن األيـام سـائرين فـي وسـط البحـر 

و جانــب المركــب ينظــر إلــى نــواحي البحــر ثــم إنــه لطــم وجهــه العجــاج المــتالطم بــاألمواج فــإذا بــالريس وهــ
وطــوى قلــوع المركــب ورمــى مراســيه ونتــف لحيتــه ومــزق ثيابــه وصــاح صــيحة عظيمــة فقلنــا لــه يــا ريــس مــا 
الخبر فقال اعلموا يا ركاب السالمة أن الريح غلب علينا وعسف بنا في وسط البحر ورمتنـا المقـادير لسـوء 

  ما وصل إلى هذا المكان أحد، ولم يسلم منه قط وقد أحس قلبي بهالكنا أجمعين.بختنا إلى جبل القرود، و 
فمــا اســتتم قــول الــريس حتــى جاءنــا القــرود وأحــاطوا المركــب مــن كــل جانــب، وهــم شــيء كثيــر مثــل الجــراد 

غلـب المنتشر في المركب وعلـى البـر فخفنـا إن قتلنـا مـنهم أحـدًا أو طردنـاه أن يقتلونـا لفـرط كثـرتهم والكثـرة ت
الشجاعة وبقينا خـائفين مـنهم أن ينهبـوا رزقنـا ومتاعنـا، وهـم أقـبح الوحـوش وعلـيهم شـعور مثـل لبـد األسـود، 
ورؤيــتهم تفــزع، وال يفهــم لهــم أحــد كالمــًا وال خيــرًا وهــم مستوحشــون مــن النــاس صــفر العيــون وســود الوجــوه 

لمرساة وقطعوها بأسـنانهم وقطعـوا صغار الخلقة، طول كل واحد منهم أربعة أشبار، وقد طلعوا على حبال ا
جميع حبال المركب من كـل جانـب، فمـال المركـب مـن الـريح ورسـى علـى جـبلهم وصـار المركـب فـي بـرهم 

  وقبضوا على جميع التجار والركاب وطلعوا إلى الجزيرة وأخذوا المركب بجميع ما كان فيه وراحوا به.
هـا وفواكههـا ونشـرب مـن األنهـار التـي فيهـا إذ الح لنـا فبينما نحن فـي تلـك الجزيـرة نأكـل مـن أثمارهـا وبقول 

بيت عامر في وسط تلك الجزيرة فقصدناه ومشينا إليه فإذا هو قصر مشـيد األركـان عـالي األسـوار لـه بـاب 
بــدرفتين مفتــوح وهــو مــن خشــب األبــانوس فــدخلنا بــاب ذلــك القصــر، فوجــدنا لــه حظيــرًا واســعًأ مثــل الحــوش 

أبـــواب كثيـــرة وفـــي صـــدره مصـــطبة عاليـــة كبيـــرة وفيهـــا أوانـــي طبـــيخ معلقـــة علـــى  الواســـع الكبيـــر وفـــي دائـــره
الكـوانين، وحواليهـا عظــام كثيـرة ولــم نـر فيهـا أحــد فتعجبنـا مــن ذلـك غايـة العجــب، وجلسـنا فــي حضـير ذلــك 
القصــر. قلــيًال ثــم بعــد ذلــك نمنــا ولــم نــزل نــائمين مــن ضــحوة النهــار إلــى غــروب الشــمس، وٕاذ بــاألرض قــد 

ن تحتنا وسمعنا دويًا من الجو، وقد نـزل علينـا مـن أعلـى القصـر شـخص عظـيم الخلقـة فـي صـفة ارتجت م
إنسـان، وهـو أســود اللـون طويــل القامـة كأنــه نحلـة عظيمــة، ولـه عينــان كأنهمـا شــعلتان مـن نــار، ولـه أنيــاب 

ى صـدره، ولـه مثل أنياب الخنازير وله فم عظيم الخلقة مثل البئر وله مشافر مثل مشافر الجمل مرخيـة علـ
أذنان مثل الحرامين مرخيتان على أكتافه وأظافر يديه مثل مخالب السبع فلما نظرناه على هذه الحالة غبنـا 

  عن وجودنا وقوي خوفنا واشتد فزعنا وصرنا مثل الموتى من شدة الخوف والجزع والفزع.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  الخمسمائة  وفي الليلة األربعون بعد
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن السـندباد البحـري ورفقتـه لمـا رأوا هـذا الشـخص الهائـل الصـورة وحصـل 
لهــم غايــة الخــوف والفــزع، فلمــا نــزل علــى األرض جلــس قلــيًال علــى المصــطبة، ثــم إنــه قــام وجــاء عنــدنا، ثــم 

سـني وقلبنـي فصـرت فـي يـده مثـل قبض على يدي من بين أصـحابي التجـار ورفعنـي بيـده عـن األرض وحب
اللقمة الصغيرة وصار يحبسني مثل مـا يحـبس الجـزار ذبيحـة الغـنم فوجـدني ضـعيفًا مـن كثـرة القهـر، هـزيًال 
مـن كثـرة التعـب والســفر، ولـيس فـي شـيء مــن اللحـم فـأطلقني مــن يـده، وأخـذ واحـدًا غيــري مـن رفـاقي وقلبــه 

بســنا ويقلبنــا واحــدًا بعــد واحــد إلــى أن وصــل إلــى ريــس كمــا قلبنــي وحبســه كمــا حبســني وأطلقــه، ولــم يــزل يح
المركـب الـذي كنـا فيـه وكـان رجـًال سـمينًا غليظــًا عـريض األكتـاف صـاحب قـوة وشـدة فأعجبـه وقـبض عليــه 
مثـــل مـــا يقـــبض الجـــزار علـــى ذبيحتـــه، ورمـــاه علـــى األرض ووضـــع رجلـــه علـــى رقبتـــه، وجـــاء بســـيخ طويـــل 

وقد نارًا شديدة وركب عليها ذلك السيخ المشكوك فيـه الـريس، ولـم فأدخله في حلقه حتى أخرجه من دبره، وأ
يزل يقلبه على الجمر حتى استوى لحمه وأطلعـه مـن النـار وحطـه أمامـه وفسـخه كمـا يفسـخ الرجـل الفرخـة. 
وصار يقطع لحمه بأظـافره ويأكـل منـه ولـم يـزل علـى هـذه الحالـة حتـى أكـل لحمـه ونهـش عظمـه. ولـم يبـق 

  قي العظام في جنب القصر.منه شيئًا ورمى با
ثم إنه جلس قليًال وانطرح ونام على تلك المصطبة وصار يشخر مثل شخير الخروف أو البهيمة المذبوحـة 
ولم يزل نائمًا إلى الصباح، ثم قام وخرج إلى حـال سـبيله. فلمـا تحققنـا بعـده تحـدثنا مـع بعضـنا وبكينـا علـى 

القـرود خيـر مـن شـوي اإلنسـان علـى الجمـر واهللا إن هـذا المـوت  أرواحنا وقلنا ليتنا غرقنـا فـي البحـر وأكلتنـا
رديء ولكــن مــا شــاء اهللا كــان، وال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم لقــد متنــا كمــدًا ولــم يــدر بنــا أحــد ومــا 

  بقي لنا نجاة من هذا المكان.
ن علينـا أن نمـوت وال يشـوى ثم إننا قمنا وخرجنـا إلـى الجزيـرة لننظـر لنـا مكـان نختفـي فيـه أو نهـرب وقـد هـا

لحمنا بالنار، فلم نجد مكـان نختفـي فيـه وقـد أدركنـا المسـاء فعـدنا إلـى القصـر مـن شـدة خوفنـا وجلسـنا قلـيًال 
وٕاذا باألرض قد ارتجفت من تحتنا وأقبل ذلك الشخص األسـود وجـاء عنـدنا وصـار يقلبنـا واحـدًا بعـد اآلخـر 

  .مثل المرة األولى ويحبسنا حتى أعجبه واحد
فقبض عليه وفعل به مثل ما فعل بالريس في أول يوم فشـواه وأكلـه علـى تلـك المصـطبة ولـم يـزل نائمـًا فـي 
تلــك الليلــة وهــو يشــخر مثــل الذبيحــة فلمــا طلــع النهــار قــام وراح إلــى حــال ســبيله وتركنــا علــى جــري عادتــه، 

رقًا خيـر مـن أن نمـوت حرقـًا، ألن فاجتمعنا وتحدثنا وقلنا لبعضنا واهللا ألن نلقي أنفسنا في البحر ونموت غ
هذه قتلة شنيعة فقال واحد منا اسمعوا كالمي أننا نحتال عليه ونرتاح من همه ونريح المسلمين مـن عدوانـه 

  وظلمه.
فقلــت لهــم اســمعوا يــا إخــواني إن كــان البــد مــن قتلــه فإننــا نحــول هــذا الخشــب وننقــل شــيئًا مــن هــذا الحطــب  

بعد ذلك نحتال في قتله وننزل في الفلك ونروح في البحر إلى أي محل يريـده ونعمل لنا فلكًا مثل المركب و 



اهللا. وٕاننا نقعد فـي هـذا المكـان حتـى يمـر علينـا مركـب فننـزل فيـه، وٕان لـم نقـدر علـى قتلـه ننـزل ونـروح فـي 
  .البحر ولو كنا نغرق نرتاح من شوينا على النار ومن الذبح، وٕان سلمنا سلمنا وٕان غرقنا متنا شهداء

فقالوا جميعًا، واهللا هذا رأي سديد وفعل رشيد واتفقنـا علـى هـذا األمـر وشـرعنا فـي فعلـه فنقلنـا األخشـاب إلـى 
  خارج القصر، وصنعنا فلكًا وربطناه على جانب البحر ونزلنا فيه شيئًا من الزاد وعدنا إلى القصر.

وهــو كأنــه الكلــب العقــور، ثــم قلبنــا فلمــا كــان وقــت المســاء إذا بــاألرض قــد ارتجفــت بنــا ودخــل علينــا األســود 
وحبسنا واحدًا بعد واحد ثم أخـذ واحـدًا وفعـل بـه مثـل مـا فعـل بسـابقيه، وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن 

  الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة واألربعين بعد الخمسمائة 
حـدًا منـا وفعـل بـه مثـل مـا فعـل قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السـندباد البحـري قـال إن األسـود أخـذ وا

بسابقيه، وأكله ونام على المصطبة وصار شـخيره مثـل الرعـد، فنهضـنا وقمنـا وأخـذنا سـيخين مـن حديـد مـن 
األســياخ المنصــوبة ووضــعناهما فــي النــار القويــة حتــى احمــرا وصــارا مثــل الجمــر، وقبضــنا عليهمــا قبضــًا 

ووضــعناهما فــي عينيــه واتكأنــا عليهمــا جميعــًا بقوتنــا  شــديدًا، وجئنــا بهمــا إلــى ذلــك األســود وهــو نــائم يشــخر
  وعزمنا، فأدخلناهما في عينيه وهو نائم فانطمستا وصاح صيحة عظيمة فارتعبت قلوبنا منه.

ثــم قــام مــن فــوق تلــك المصــطبة بعزمــه وصــار يفــتش علينــا ونحــن نهــرب منــه يمينــًا وشــماًال فلــم ينظرنــا وقــد 
يســنا فــي تلــك الســاعة بــالهالك ويأســنا مــن النجــاة فعنــد ذلــك قصــد عمــي بصــره فخفنــا منــه مخافــة شــديدة وأ

الباب وهو يتحسس وخرج منـه وهـو يصـيح ونحـن فـي غايـة الرعـب منـه، وٕاذا بـاألرض تـرتج مـن تحتنـا مـن 
  شدة صوته.

فلمــا خــرج مــن القصــر وراح إلــى حــال ســبيله وهــو يــدور علينــا، ثــم إنــه رجــع ومعــه أنثــى أكبــر وأوحــش منــه 
ينــاه والــذي معــه أفظــع حالــة منــه خفنــا غايــة الخــوف، فلمــا رأونــا أســرعنا ونهضــنا ففككنــا الفلــك خلقــة، فلمــا رأ

الذي صنعناه ونزلنـا فيـه ودفعنـاه فـي البحـر، وكـان مـع كـل واحـد مـنهم صـخرة عظيمـة وصـارا يرجماننـا بهـا 
فســكتت عــن إلــى أن مــات أكثرنــا مــن الــرجم وبقــي منــا ثالثــة أشــخاص أنــا واثنــان، وأدرك شــهرزاد الصــباح 

  الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري لما نزل في الفلك هو وأصحابه وصـار يـرجمهم السـود 

خــر ورفيقتـه فمــات أكثـرهم ولــم يبـق مــنهم إال ثالثـة أشــخاص فطلـع بهــم الفلـك إلــى جزيـرة، قــال فمشـينا إلــى آ
النهار فدخل علينا ونحـن علـى هـذه الحالـة فنمنـا قلـيًال واسـتيقظنا مـن نومنـا وٕاذا بثعبـان عظـيم الخلقـة كبيـر 
الجثة واسـع الجـوف قـد أحـاط بنـا وقصـد واحـدًا فبلعـه إلـى أكتافـه ثـم بلـع باقيـه فسـمعنا أضـالعه تتكسـر فـي 

رفيقنا، وصرنا في غاية الخوف علـى بطنه وراح في حال سبيله، فتعجبنا من ذلك غاية العجب وحزنا على 



أنفسنا وقلنا واهللا هذا أمر عجيـب وكـل موتـة أشـنع مـن السـابقة، وكنـا فرحنـا بسـالمتنا مـن األسـود فمـا تمـت 
الفرحة وال حـول وال قـوة إال بـاهللا، واهللا قـد نجونـا مـن األسـود ومـن الغـرق فكيـف تكـون نجاتنـا مـن هـذه اآلفـة 

في الجزيرة وأكلنا من ثمرها وشربنا من أنهارها ولم نزل فيها إلى وقت المسـاء المشؤومة ثم إننا قمنا فمشينا 
  فوجدنا صخرة عظيمة عالية فطلعناها ونمنا فوقها وقد طلعت أنا على فروعها.

فلما دخل الليل وأظلم الوقـت جـاء الثعبـان وتلفـت يمينـًا وشـماًال ثـم إنـه قصـد تلـك الشـجرة التـي نحـن عليهـا، 
ى رفيقي وبلعه حتى أكتافه والتف به على الشـجرة فسـمعت عظامـه تتكسـر فـي بطنـه، ومشى حتى وصل إل

ثم بلعه بتمامه وأنا أنظر بعيني، ثـم إن الثعبـان نـزل مـن فـوق الشـجرة وراح إلـى حـال سـبيله، ولـم أزل علـى 
  تلك الشجرة في تلك الليلة.

مــن كثــرة الخــوف والفــزع وأردت أن  فلمــا طلــع النهــار وبــان النــور ونزلــت مــن فــوق الشــجرة وأنــا مثــل الميــت 
ألقي بنفسي في البحر وأستريح من الـدنيا، فلـم تهـن علـي روحـي ألن الـروح عزيـزة، فربطـت خشـبة عريضـة 
علــى أقــدامي بــالعرض وربطــت واحــدة مثلهــا علــى جنبــي الشــمال ومثلهــا علــى جنبــي اليمــين ومثلهــا علــى 

مثل التي تحت أقدامي وصرت أنا في وسـط بطني، وربطت واحدة طويلة عريضة من فوق رأسي بالعرض 
هذا الخشب وهو محتاط بي من كل جانب وقد شددت ذلك شدًا وثيقًا وألقيت نفسـي بـالجميع علـى األرض، 

  فصرت نائمًا بين تلك األخشاب وهي محيطة بي كالمقصورة.
وأنــا علــى تلــك  فلمــا أمســى الليــل أقبــل الثعبــان علــى جــري عادتــه، ونظــر إلــي وقصــدني فلــم يقــدر أن يبلغنــي

الحالة واألخشاب حولي من كل جانب، فدار الثعبان حولي فلم يستطع الوصـول إلـي وأنـا أنظـر بعينـي وقـد 
صــرت كالميــت مــن شــدة الخــوف والفــزع وصــار الثعبــان يبعــد عنــي ويعــود إلــي، ولــم يــزل علــى هــذه الحالــة 

ن كــل جانــب ولــم يــزل كــذلك مــن وكلمــا أراد الوصــول إلــي ليبتلعنــي تمنعــه تلــك األخشــاب المشــدودة علــي مــ
غروب الشمس إلى أن طلع الفجر وبـان النـور وأشـرقت الشـمس، فمضـى الثعبـان إلـى حـال سـبيله وهـو فـي 

  غاية من القهر والغيظ.
فعند ذلك مددت يدي وفككت نفسـي مـن تلـك األخشـاب وأنـا فـي حكـم األمـوات مـن شـدة ماقاسـيت مـن ذلـك 

ة حتــى انتهيــت إلــى آخرهــا، فالحــت لــي منــي التفاتــة إلــى ناحيــة الثعبــان، ثــم إنــي قمــت ومشــيت فــي الجزيــر 
البحــر فرأيــت مركبــًا علــى بعــد فــي وســط اللجــة، فأخــذت فرعــًا كبيــرًا مــن شــجرة ولوحــت بــه إلــى نــاحيتهم وأنــا 

  أصيح عليهم.
ا فلما رأوني قالوا البـد أننـا ننظـر مـا يكـون هـذا لعلـه إنسـان، إنهـم قربـوا منـي وسـمعوا صـياحي علـيهم فجـاءو 

إلــي وأخــذوني معهــم فــي المركــب وســألوني عــن حــالي، فــأخبرتهم بجميــع مــا جــرى لــي مــن أولــه إلــى آخــره 
  وماقاسيته من الشدائد فتعجبوا من ذلك غاية العجب، ثم إنهم ألبسوني من عندهم ثيابًا وستروا عورتي.

قلبــي وارتاحــت نفســي  وبعــد ذلــك قــدموا لــي شــيئًا مــن الــزاد حتــى اكتفيــت وســقوني مــاء بــاردًا عــذبًا فــانتعش
وحصل لي راحة عظيمة وأحياني اهللا تعالى بعد موتي فحمدت اهللا تعالى على نعمه الوافرة وشـكرته وقويـت 
همتي بعدما كنت أيقنت بالهالك حتى تخيل لي أن جميـع مـا أنـا فيـه منـام، ولـم نـزل سـائرين وقـد طـاب لنـا 



لهـا جزيـرة السـالهطة فـأوقف الـريس المركـب عليهـا.  الريح بـإذن اهللا تعـالى إلـى أن أشـرفنا علـى جزيـرة يقـال
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن المركــب الــذي نــزل فيــه الســندباد البحــري رســى علــى جزيــرة فنــزل منــه 

المركب وقال لـي اسـمع كالمـي أنـت رجـل غريـب فقيـر، وقـد أخبرتنـا أنـك جميع التجار فالتفت إلي صاحب 
قاسيت أهواًال كثيرة، ومرادي أنفعك بشيء يعينك على الوصول إلـى بـالدك وتبقـى تـدعو لـي، فقلـت لـه نعـم 

  ولك مني الدعاء.
ومـرادي أن  فقال اعلم أنه كان معنا رجل مسافر فقدناه ولـم نعلـم هـل بالحيـاة أم مـات ولـم نسـمع عنـه خبـرًا،

أدفع لـك حمولـة لتبيعهـا فـي هـذه الجزيـرة وتحفظهـا وأعطيـك شـيئًا فـي نظيـر تعبـك وخـدمتك، ومـا بقـي منهـا 
نأخــذه إلــى أن تعــود إلــى مدينــة بغــداد فنســأل عــن أهلــه ونــدفع إلــيهم بقيتهــا وثمــن مــا بيــع منهــا فهــل لــك أن 

وطاعة لك يـا سـيدي ولـك الفضـل والجميـل  تتسلمها وتنزل بها هذه الجزيرة فتبيعها مثل التجار، فقلت سمعاً 
ودعــوت لــه وشــكرته علــى ذلــك فعنــد ذلــك أمــر الحــالين والبحريــة بــإخراج تلــك البضــائع إلــى الجزيـــرة، وأن 

  يسلموها إلي.
فقال كاتب المركب يا ريس ما هذه الحمول التي أخرجها البحرية، والحمالون واكتبها باسـم مـن مـن التجـار. 

الســندباد البحــري الــذي كــان معنــا وغــرق فــي الجزيــرة ولــم يأتنــا عنــه خبــر، فنريــد أن فقــال اكتــب عليهــا اســم 
يبيعها هذا الغريب ونحمل ثمنها ونعطيه شـيئًا منـه نظيـر تعبـه وبيعـه، والبـاقي نحملـه معنـا حتـى نرجـع إلـى 

كاتــب كالمــك مدينــة بغــداد، فــإن وجــدناه أعطينــاه إيــاه وٕان لــم نجــده ندفعــه إلــى أهلــه فــي مدينــة بغــداد فقــال ال
  مليح ورأيك رجيح.

فلمــا ســمعت كــالم الــريس وهــو يــذكر أن الحمــول باســمي، قلــت فــي نفســي واهللا أنــا الســندباد البحــري وأنــا  
غرقت في الجزيرة مع جملة مـن غـرق ثـم إنـي تجلـدت وصـبرت إلـى أن طلـع التجـار مـن المركـب واجتمعـوا 

ى صـاحب المركــب وقلــت لــه يــا ســيدي هــل تعــرف يتحـدثون ويتــذاكرون فــي أمــور البيــع والشــراء، فتقــدمت إلــ
فقال لي ال أعلم لـه حـاًال ولكنـه كـان رجـًال مـن مدينـة  ؟كيف كان صاحب الحمول التي سلمتها إلي ألبيعها

بغداد يقال له السندباد البحري وقد أرسينا على جزيرة من الجزائر، فغرق منا فيهـا خلـق كثيـر وفقـد بجملـتهم 
  ا الوقت.ولم نعلم له خبرًا إلى هذ

فعند ذلك صرخت صرخة عظيمة وقلت له يا ريس السالمة اعلم أني أنا السـندباد البحـري لـم أغـرق، ولكـن 
لمـــا أرســـيت علـــى الجزيـــرة وطلـــع التجـــار والركـــاب طلعـــت أنـــا مـــع جملـــة النـــاس ومعـــي شـــيء آكلـــه بجانـــب 

وغرقـت فـي النـوم، ثـم إنـي الجزيرة، ثم إني تلذذت بالجلوس في ذلك المكان، فأخذتني سنة مـن النـوم فنمـت 
قمت فلم أجد المركب ولم أجـد أحـدًا عنـدي وهـذا المـال مـالي وهـذه البضـائع بضـائعي وجميـع التجـار الـذين 
يجلبـون حجــر األلمـاس رأونــي وأنــا فـي جبــل األلمــاس ويشـهدون لــي بـأني أنــا الســندباد البحـري كمــا أخبــرتهم 



نســيتموني فــي الجزيــرة نائمــًا وقمــت فلــم أجــد أحــدًا بقصــتي ومــا جــرى لــي معكــم فــي المركــب وأخبــرتكم بــأنكم 
  وجرى لي ما جرى.

فلمــا ســمع التجــار والركــاب كالمــي اجتمعــوا علــي، فمــنهم مــن صــدقني ومــنهم مــن كــذبني فبينمــا نحــن كــذلك 
وٕاذا بتـاجر مـن التجــار حـين ســمعني أذكـر وادي األلمــاس نهـض وتقــدم عنـدي وقــال لهـم اســمعوا يـا جماعــة 

ت ذكـرت لكــم أعجــب مــا رأيـت فــي أســفاري لمــا ألقينـا الــذبائح فــي وادي األلمــاس وألقيــت كالمـي إنــي لمــا كنــ
ذبيحتي معهم على جري عادتي طلع على ذبيحتي رجل متعلق بها ولـم تصـدقوني بـل كـذبتموني، فقـالوا لـه 
نعــم حكيــت لنــا علــى هــذا األمــر ولــم نصــدقك، فقــال لهــم التــاجر هــذا الــذي تعلــق فــي ذبيحتــي وقــد أعطــاني 

يء من حجر األلماس الغالي الثمن الذي ال يوجد نظيره، وعوضني أكثر ما كان يطلـع لـي فـي ذبيحتـي، ش
وقــد استصــحبه معــي إلــى أن وصــلنا إلــى مدينــة البصــرة، وبعــد ذلــك توجــه إلــى بــالده وودعنــا ورجعنــا إلــى 

فــي هــذه الجزيــرة،  بالدنــا وهــو هــذا، وأعلمنــا أن اســمه الســندباد البحــري وقــد أخبرنــا بــذهاب المركــب وجلوســه
واعلموا أن هذا الرجل ما جاءنا هنا إال لتصدقوا كالمي مما قلته لكـم وهـذه البضـائع كلهـا رزقـه، فإنـه أخبـر 

  بها في وقت اجتماعه علينا وقد ظهر صدقه في قوله.
فلمــا ســمع الــريس كــالم ذلــك التــاجر قــام علــى حيلــه وجــاء عنــدي وحقــق فــي النظــر ســاعة وقــال مــا عالمــة 

فقلــت لــه اعلــم أن عالمــة بضــائعي مــا هــو كــذا وكــذا وقــد أخبرتــه بــأمر الســندباد البحــري فعــانقني  بضــائعك
وسلم علي وهنأني بالسالمة وقال لي يا سيدي إن قصتك عجيبة وأمرك غريب، ولكن الحمد هللا الـذي جمـع 

  بيننا وبينك ورد بضائعك ومالك عليك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري لما تبين للريس والتجـار أنـه هـو بعينـه وقـال لـه الـريس 
الحمــد هللا الــذي رد بضــائعك ومالــك عليــك قــال فعنــد ذلــك تصــرفت فــي بضــائعي بمعرفتــي وربحــت بضــائعي 

وفرحــت بـــذلك فرحــًا عظيمـــًا وهنــأت بالســـالمة وعــاد مـــالي إلــي، ولـــم نــزل نبيـــع  فــي تلــك الســـفرة شــيئًا كثيـــراً 
ونشتري في الجزائر إلى أن وصلنا إلى بالد السندباد وبعنـا فيهـا واشـترينا ورأيـت فـي ذلـك البحـر شـيئًا كثيـرًا 
مــن العجائــب والغرائــب ال تعــد وال تحصــى ومــن جملــة مــا رأيــت فــي ذلــك البحــر، ســمكة علــى صــفة البقــرة 
وشيئًا على صفة الحمير ورأيت طيرًا يخرج من صدف البحر. ويبيض ويفرخ على وجه الماء وال يطلع مـن 

  البحر على وجه األرض أبدًا.
وبعــد ذلــك لــم نــزل مســافرين بــإذن اهللا تعــالى وقــد طــاب لنــا الــريح والســفر إلــى أن وصــلنا إلــى اببصــرة وقــد  

نـة بغـداد فتوجهـت إلـى حـارتي ودخلـت بيتـي وسـلمت علـى أقمت فيها أيامًا قالئل، وبعد ذلـك جئـت إلـى مدي
أهلــي وأصــحابي وأصــدقائي وقــد فرحــت بســالمتي وعــودتي إلــى بــالدي وأهلــي ومــدينتي وديــاري وتصــدقت 
ووهبت وكسوت األرامل واأليتام. وجمعت أصحابي وأحبابي ولم أزل على هذه الحالة في أكل وشرب ولهـو 

خـــالط وقـــد نســـيت جميـــع مـــا جـــرى لـــي ومـــا قاســـيت مـــن الشـــدائد وضـــرب وأنـــا آكـــل وأشـــر طيبـــًا وأعاشـــر وأ



واألهوال وكسبت شيئًا في هذه السفرة ال يعد وال يحصى، وهذا أعجب ما رأيت في هذه السفرة وفـي غـد إن 
شاء اهللا تعالى تجـيء إلـي وأحكـي لـك حكايـة السـفرة الرابعـة فإنهـا أعجـب مـن هـذه السـفرات ثـم إن السـندباد 

فعوا إليــه مائــة مثقــال مــن الــذهب علــى جــري عادتــه وأمــر بمــد الســماط فمــدوه وتعشــى البحــري أمــر بــأن يــد
الجماعة وهم يتعجبون من تلك الحكاية وما جرى فيها ثم إنهـم بعـد العشـاء انصـرفوا إلـى حـال سـبيلهم، وقـد 
د أخذ السندباد الحمال ما أمر له من الذهب وانصرف إلى حال سبيله وهـو متعجـب ممـا سـمعه مـن السـندبا

  البحري وبات في بيته.
ولما أصبح الصـباح وأضـاء بنـوره والح، قـام السـندباد الحمـال وصـلى الصـبح وتمشـى إلـى السـندباد البحـري 
وقــد دخــل عليــه وتلقــاه بــالفرح واالنشــراح وأجلســه عنــده إلــى أن حضــر بقيــة أصــحابه وقــدموا الطعــام فــأكلوا 

  الرابعة.وشربوا وانبسطوا فبدأهم بالكالم وحكى لهم الحكاية 
الحكايــة الرابعــة مــن حكايــات الســندباد البحــري وهــي الســفرة الرابعــة قــال الســندباد البحــري: اعلمــوا يــا إخــواني 
أني لمـا عـدت إلـى مدينـة بغـداد واجتمعـت علـى أصـحابي وأحبـابي وصـرت فـي أعظـم مـا يكـون مـن الهنـاء 

لهـــو والطـــرب ومجالســـة األحبـــاب والســـرور والراحـــة، وقـــد نســـيت مـــا كنـــت فيـــه لكثـــرة الفوائـــد وغرقـــت فـــي ال
واألصـحاب وأنـا فــي ألـذ مــا يكـون مـن العــيش، فحـدثتني نفســي الخبيثـة بالسـفر إلــى بـالد النــاس وقـد اشــتقت 
إلــى مصــاحبة األجنــاس والبيــع والمكاســب، فهممــت فــي ذلــك األمــر واشــتريت بضــاعة نفيســة تناســب البحــر 

بغــداد إلــى مدينــة البصــرة ونزلــت حمــولتي فــي  وحزمــت حمــوًال كثيــرة زيــادة عــن العــادة وســافرت مــن مدينــة
المركــب واصــطحبت بجماعــة مــن أكــابر البصــرة وقــد توجهنــا إلــى الســفر وســافر بنــا المركــب علــى بركــة اهللا 
تعالى في البحر العجاج المتالطم باألمواج وطاب لنا السفر ولم نـزل علـى هـذه الحالـة مـدة ليـالي وأيـام مـن 

حــر. إلــى أن خرجــت علينــا ريــح مختلفــة يومــًا مــن األيــام، فرمــى الــريس جزيــرة إلــى جزيــرة ومــن بحــر إلــى ب
  مراسي المركب وأوقفه في وسط البحر خوفًا عليه من الغرق.

فبينمــا نحــن علــى هــذه الحالــة نــدعو ونتضــرع إلــى اهللا تعــالى إذ خــرج علينــا ريــح عاصــف شــديد مــزق القلــع 
تــاع واألمــوال وغرقــت أنــا بجملــة مــن غــرق. وقطعــه قطعــًا وغــرق النــاس وجميــع حمــولهم ومــا معهــم مــن الم

وعمــت فــي البحــر نصــف نهــار وقــد تخليــت عــن نفســي فيســر اهللا تعــالى لــي قطعــة لــوح خشــب مــن ألــواح 
  المركب فركبتها أنا وجماعة من التجار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد الخمسمائة 
أيهــا الملــك الســعيد، أن الســندباد البحــري بعــد أن غــرق المركــب وطلــع علــى لــوح خشــب هــو  قالــت: بلغنــي

وجماعــة مــن التجــار قــال اجتمعنــا علــى بعضــنا ولــم نــزل راكبــين علــى ذلــك اللــوح ونــرفس بأرجلنــا فــي البحــر 
  واألمواج والريح تساعدنا. فمكثنا على هذه الحالة يومًا وليلة.



ثـار علينـا ريـح وهـاج البحـر وقـوي المـوج والـريح فرمانـا المـاء علـى جزيـرة  فلما كان ثـاني يـوم ضـحوة نهـار،
ونحــن مثــل المــوتى مــن شــدة الســهر والتعــب والبــرد والجــوع والخــوف والعطــش، وقــد مشــينا فــي جوانــب تلــك 

  يرة.الجزيرة فوجدنا فيها نباتًا كثيرًا. فأكلنا منه شيئًا يسد رمقنا ويقيتنا. وبتنا تلك الليلة على جانب الجز 
فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح قمنا ومشينا في الجزيرة يمينًا وشماًال فالح لنا عمارة على بعد فسـرنا 
في تلك الجزيرة قاصدين تلك العمارة التي رأيناها من بعد ولم نـزل سـائرين إلـى أن وقفنـا علـى بابهـا. فبينمـا 

اة ولــم يكلمونــا وقــد قبضــوا علينــا وأخــذونا عنــد نحــن واقفــون هنــاك إذ خــرج علينــا مــن ذلــك البــاب جماعــة عــر 
ملكهم فأمرنا بالجلوس فجلسنا وقد أحضروا لنا طعامًا لم نعرفه وال في عمرنا رأينا مثله فلم تقبلـه نفسـي ولـم 

  آكل منه شيئًا دون رفقتي، وكان قلة أكلي منه لطفًا من اهللا تعالى حتى عشت إلى اآلن.
ذهلــت عقــولهم وصــاروا يــأكلون مثــل المجــانين وتغيــرت أحــوالهم وبعــد  فلمــا أكــل أصــحابي مــن ذلــك الطعــام 

ذلــك أحضــروا لهــم دهــن النارجيــل فســقوهم منــه ودهنــوهم منــه فلمــا شــرب أصــحابي مــن ذلــك الــدهن زاغــت 
أعيــنهم مــن وجــوههم وصــاروا يــأكلون مــن ذلــك الطعــام بخــالف أكلهــم المعتــاد فعنــد ذلــك احتــرت فــي أمــرهم 

ــيهم وقــد صــ ار عنــدي هــم عظــيم مــن شــدة الخــوف علــى نفســي مــن هــؤالء العرايــا وقــد وصــرت أتأســف عل
تأملتهم فإذا هم قوم مجوس وملك مدينتهم غول وكل من وصل إلى بالدهم أو رأوه في الـوادي أو الطرقـات 
يجيئون به إلى ملكهم، ويطعمونه من ذلك الطعام ويدهنونه بـذلك الـدهن فيتسـع جوفـه ألجـل أن يأكـل كثيـرًا 

ه وتـنطمس فكرتـه ويصـير مثـل اإلبـل فيزيـدون لـه األكـل والشـرب مـن ذلـك الطعـام والـدهن حتـى ويذهل عقلـ
يسمن ويغلظ فيذبحونه ويشوونه ويطعمونه لملكهم. وأما أصحاب الملك فيأكلون من لحم اإلنسان بـال شـوي 

  وال طبخ.
صـحابي مـن فلما نظرت منهم ذلك األمر صرت في غاية الكـرب علـى نفسـي وعلـى أصـحابي، وقـد صـار أ

فرط ما دهشت عقـولهم ال يعلمـون مـا يفعـل بهـم وقـد سـلموهم إلـى شـخص، فصـار يأخـذهم كـل يـوم ويخـرج 
يرعاهم في تلك الجزيرة مثل البهائم وأما أنا فقد صرت من شدة الخوف والجوع ضعيفًا سـقيم الجسـم وصـار 

  لحمي يابسًا على عظمي.
تــذكرني مــنهم أحــد وال خطــرت لهــم علــى بــال إلــى أن فلمــا رأونــي علــى هــذه الحالــة تركــوني ونســوني ولــم ي

تحيلت يومًا من األيام وخرجت من ذلك المكان ومشـيت فـي تلـك الجزيـرة، ولـم أزل سـائرًا حتـى طلـع النهـار 
وأصـــبح الصــــباح وأضــــاء بنــــوره والح وطلعـــت الشــــمس علــــى رؤوس الروابــــي والبطـــاح وقــــد تعبــــت وجعــــت 

ي فـي الجزيـرة، ولـم أزل آكـل مـن ذلـك النبـات حتـى شـبعت وعطشت، فصرت آكل من الحشيش والنبات الذ
وانسد رمقي وبعد ذلك قمت ومشيت في الجزيرة، ولم أزل على هـذه الحالـة طـول النهـار والليـل وكلمـا أجـوع 

  آكل من النبات ولم أزل على هذه الحالة مدة سبعة أيام بلياليها.
ًا مـن بعيـد فسـرت إليـه ولـم أزل سـائرًا إلـى أن فلما كانت صبيحة اليوم الثامن الحـت منـي نظـرة فرأيـت شـبح

حصلته بعد غروب الشمس فحققت النظر فيه بعد وأنا بعيد عنه وقلبي خائف من الـذي قاسـيته أوًال وثانيـًا، 
وٕاذا هم جماعة يجمعـون حـب الفلفـل فلمـا قربـت مـنهم ونظرونـي تسـارعوا إلـي وجـاءوا عنـدي وقـد أحـاطوني 



ومــن أيــن أقبلــت فقلــت لهــم اعلمــوا يــا جماعــة أنــي رجــل غريــب مســكين  مــن كــل جانــب وقــالوا لــي مــن أنــت
وأخبرتهم بجميع ما كان من أمري وما جـرى لـي مـن األهـوال والشـدائد ومـا قاسـيته. وأدرك شـهرزاد الصـباح 

  فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة واألربعين بعد الخمسمائة 
لســـندباد البحـــري لمــا رأى الجماعـــة الـــذين يجمعــون حـــب الفلفـــل فـــي قالــت: بلغنـــي أيهـــا الملــك الســـعيد، أن ا

الجزيرة وسألوه عـن حالـه، حكـى لهـم جميـع مـا جـرى لـه ومـا قاسـاه مـن الشـدائد فقـالوا واهللا هـذا أمـر عجيـب 
ولكن كيف خالصتك من السودان وكيف مرورك عليهم في هـذه الجزيـرة وهـم خلـق كثيـرون ويـأكلون النـاس 

وال يقــدر أن يجــوز علــيهم أحــد. فــأخبرتهم بمــا جــرى لــي معهــم وكيــف أخــذوا أصــحابي  وال يســلم مــنهم أحــد
وأطعموهم الطعام ولم آكل منه فهنوني بالسالمة وصاروا يتعجبون مما جرى لي، ثم أجلسوني عندهم حتـى 

  فرغوا من شغلهم وأتوني بشيء من الطعام فأكلت منه وكنت جائعًا، وارتحت عندهم ساعة من الزمان.
د ذلك، أخذوني ونزلوا بي في مركب وجاؤوا إلى جزيرتهم ومساكنهم وقد عرضوني علـى ملكهـم فسـلمت وبع

عليه ورحب بـي وأكرمنـي وسـألني عـن حـالي فأخبرتـه بمـا كـان مـن أمـري. ومـا جـرى لـي ومـا اتفـق لـي مـن 
كـان يوم خروجي من مدينة بغداد إلى حين وصلت إليه، فتعجب ملكهم من قصـتي غايـة العجـب هـو ومـن 

حاضرًا في مجلسه ثم إنه أمرني بالجلوس عنده فجلست وأمر بإحضـار الطعـام فأحضـروه فأكلـت منـه علـى 
  قدر كفايتي وغسلت يدي وشكرت فضل اهللا تعالى وحمدته وأثنيت عليه.

ثم إني قمـت مـن عنـد ملكهـم وتفرجـت فـي مدينتـه فـإذا هـي مدينـة عـامرة كثيـرة األهـل والمـال. كثيـرة الطعـام 
ــائعين والمشــترين، ففرحــت بوصــولي إلــى تلــك المدينــة، وارتــاح خــاطري واستأنســت واألســوا ق والبضــائع والب

بأهلها وصرت عنـدهم وعنـد ملكهـم معـززًا مكرمـًا، زيـادة عـن أهـل مملكتـه مـن عظمـاء مدينتـه ورأيـت جميـع 
  أكابرها وأصاغرها يركبون الخيل الجياد المالح من غير سروج فتعجبت من ذلك.

ت للملــك ألي شــيء يــا مــوالي لــم تركــب علــى ســرج فــإن فيــه راحــة للراكــب وزيــادة قــوة فقــال لــي: ثــم إنــي قلــ 
كيف يكون السرج هذا شيء عمرنا ما رأيناه وال ركبنا عليه فقلت له: هل لـك أن تـأذي أن أصـنع لـك سـرجًا 

ميـع مـا تركب عليه وتنظر حظه، فقال لي افعل فقلت له أحضر لي شيئًا من الخشب فأمر لـي بإحضـار ج
  طلبته.

فعند ذلك طلبت نجارًا شاطرًا وجلست عنده وعلمته صنعة السرج وكيف يعمله ثم إني أخذت صوفًا ونقشـته 
وصنعت منه لبدًا وأحضرت جلدًا وألبسته السرج وصقلته ثم إنـي ركبـت سـيوره وشـددت شـريحته، وبعـد ذلـك 

ه وبيضـته بالقصـدير ثـم إنـي شـددت لـه أحضرت الحداد ووصفت له كيفية الركاب فـدق ركابـًا عظيمـًا وبردتـ
أهدابًا من الحرير وبعد ذلك قمت وجئت بحصان من خيار خيول الملك، وشددت عليه السرج، وعلقـت فيـه 
الركــاب وألجمتــه بلجــام وقدمتــه إلــى الملــك فأعجبــه والق بخــاطره وشــكرني وركــب عليــه، وقــد حصــل لــه فــرح 

  ر عملي له.شديد بذلك السرج وأعطاني شيئًا كثيرًا في نظي



فلما نظرني وزيره عملت ذلك السرج، طلب منـي واحـدًا مثلـه فعملـت لـه سـرجًا مثلـه وقـد صـار أكـابر الدولـة 
وأصحاب المناصب يطلبون مني السروج فأفعل لهم وعلمـت النجـار صـنعة السـرج والحـداد صـنعة الركـاب، 

مــن ذلــك مــاًال كثيــرًا وصــار لــي  وصــرنا نعمــل الســروج والركابــات ونبيعهــا لألكــابر والمخــاديم، وقــد جمعــت
عنــدهم مقامــًا كبيــرًا، وأحبــوني محبــة زائــدة، وبقيــت صــاحب منزلــة عاليــة عنــد الملــك وجماعتــه، وعنــد أكــابر 

  البلد وأرباب الدولة، إلى أن جلست يومًا من األيام عند الملك وأنا في غاية السرور والعز.
ت معــزوزًا مكرمــًا عنــدنا وواحــدًا منــا، وال نقــدر علــى فبينمــا أنــا جــالس قــال لــي الملــك اعلــم يــا هــذا أنــك صــر 

مفارقتك، وال نستطيع خروجك من مدينتنا ومقصودي منك شـيء تطيعنـي فيـه وال تـرد قـولي، فقلـت لـه: ومـا 
الذي تريد أيها الملك فإني ال أرد قولك ألنه صار لك فضل وجميل وٕاحسان علي والحمد هللا أنا صـرت مـن 

أزوجـــك عنـــدنا زوجـــة حســـنة مليحـــة ظريفـــة صـــاحبة مـــال وجمـــال، وتصـــير  بعـــض خـــدامك، فقـــال أريـــد أن
  مستوطنًا عندنا وأسكنك عندي في قصري فال تخالفني وال ترد كالمي.

فلما سمعت كالم الملك استحييت منه وسكت ولم أرد عليه جوابًا من كثرة الحياء فقـال لـي لمـا ال تـرد علـي 
الزمـان، فأرسـل مـن وقتـه وسـاعته وأحضـر القاضـي والشـهود يا ولدي! فقلت يا سـيدي األمـر أمـرك يـا ملـك 

وزوجني في ذلك الوقت بامرأة شريفة القدر، عالية النسب كثيرة المال والنوال عظيمة األصل بديعة الجمـال 
  والحسن صاحبة أماكن وأمالك وعقارات. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  بعد الخمسمائة وفي الليلة السابعة واألربعين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري بعد أن زوجه الملك وعقد له على امرأة عظيمـة، قـال: 
ثــم إنــه أعطــاني بيتــًا عظيمــًا مليحــًا بمفــرده وأعطــاني خــدامًا وحشــمًا ورتــب لــه جرايــات وجوامــك وصــرت فــي 

من التعب والمشقة والشدة وقلت في نفسـي، إذا  غاية الراحة والبسط واالنشراح، ونسيت جميع ما حصل لي
ســافرت إلــى بــالدي آخــذها معــي، وكــل شــيء مقــدر علــى اإلنســان البــد منــه ولــم يعلــم بمــا يجــري لــه، وقــد 
أحببتها وأحبتني محبة عظيمة ووقع الوفاق بيني وبينها وقد أقمنا في ألذ عـيش وأرغـد مـورد، ولـم نـزل علـى 

اهللا زوجـة جـاري وكـان صـاحبًا لـي فـدخلت إليـه ألعزيـه فـي زوجتـه فرأيتـه  هذه الحالة مـدة مـن الـزمن، فأفقـد
في أسوأ حال وهو مهموم تعبان السر والخاطر فعند ذلك عزيته وسليته وقلت له ال تحزن على زوجتـك اهللا 
يعوضك خيرًا منها ويكون عمرك طويًال إن شاء اهللا تعالى فبكى بكاء شديدًا وقال يا صاحبي: كيف أتـزوج 

يرهــا أو كيــف يعوضــني اهللا خيــرًا منهــا وأنــا بقــي مــن عمــري يــوم واحــد فقلــت لــه يــا أخــي ارجــع لعقلــك وال بغ
تبشر على روحك بالموت فإنك طيب بخير وعافية، فقال لي يا صاحبي وحياتك في غد تعدمني وما بقيـت 

عهــا فــي القبــر فقــال لــي فــي هــذا النهــار يــدفنون زوجتــي ويــدفنوني م ؟عمــرك تنظرنــي، فقلــت لــه وكيــف ذلــك
فإنها عادتنا في بالدنا، إذا ماتـت المـرأة يـدفنون معهـا زوجهـا بالحيـاة، وٕان مـات الرجـل يـدفنون معـه زوجتـه 

  بالحياة حتى ال يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه.



أهـل فقلت له باهللا إن هذه العادة رديئة جدًا وما يقدر عليها أحد، فبينما نحـن فـي ذلـك الحـديث وٕاذا بغالـب  
المدينــة قــد حضــروا وصــاروا يعــزون صــاحبي فــي زوجتــه وفــي نفســه وقــد شــرعوا فــي تجهيزهــا علــى جــري 
عــادتهم، فأحضــروا تابوتــًا وحملــوا فيــه المــرأة وذلــك الرجــل معهــم وخرجــوا بهمــا إلــى خــارج المدينــة وأتــوا إلــى 

بـان مـن تحـت ذلـك الحجـر مكان في جانب الجبل على البحر وتقدموا إلى مكان ورفعـوا عنـه حجـرًا كبيـرًا، ف
خرزة من الحجر مثل خرزة البئر فرموا تلك المرأة فيها وٕاذا هو جب كبير تحت الجبل، ثم إنهم جاؤوا بـذلك 
الرجل وربطوه تحت صدره في سلبة، وأنزلوه في ذلك الجب وأنزلوا عنده كوز ماء عذب كبير وسـبعة أرغفـة 

السـلبة وغطـوا فـم البئـر بـذلك الحجـر الكبيـر مثـل مـا كـان  من الزاد ولما أنزلوه فـك نفسـه مـن السـلبة فسـحبوا
وانصـــرفوا إلـــى حـــال ســـبيلهم وتركـــوا صـــاحبي عنـــد زوجتـــه، فقلـــت فـــي نفســـي واهللا إن هـــذا المـــوت أصـــعب 

  منالموت األول، ثم إني جئت عند ملكهم وقلت له يا سيدي كيف تدفنون الحي مع الميت في بالدكم.
الدنــا إذا مــات الرجــل نــدفن معــه زوجتــه وٕاذا ماتــت المــرأة نــدفن معهــا فقــال لــي اعلــم أن هــذه عادتنــا فــي ب

زوجها بالحياة حتى ال نفرق بينهما في الحياة وال في الممات وهذه العادة عن أجدادنا، فقلت يا ملك الزمـان 
ا وكذا الرجل الغريب مثلي إذا ماتت زوجته عنـدكم تفعلـون بـه مثـل مـا فعلـتم بهـذا، فقـال لـي نعـم ندفنـه معهـ

  ونفعل به كما رأيت.
فلما سمعت ذلك الكالم منه انشقت مرارتي من شدة الغم والحزن على نفسي وذهل عقلي وصرت خائفـًا أن 
تمــوت زوجتــي قبلــي فيــدفنوني معهــا وأنــا بالحيــاة، ثــم إنــي ســليت نفســي لعلــي أمــوت أنــا قبلهــا ولــم يعلــم أحــد 

ت مــدة يســيرة بعــد ذلــك حتــى مرضــت الســابق مــن الالحــق وصــرت أتالهــى فــي بعــض األمــور. فمــا مضــ
  زوجتي وقد مكثت أيامًا قالئل وماتت.

فــاجتمع غالــب النــاس يعزوننــي ويعــزون أهلهــا فيهــا وقــد جــاءني الملــك يعزينــي فيهــا علــى جــري عــادتهم، ثــم 
إنهـــم جـــاؤوا لهـــا بغاســـلة فغســـلوها وألبســـوها أفخـــر مـــا عنـــدها مـــن الثيـــاب والمصـــاغ والقالئـــد والجـــواهر مـــن 

فلما ألبسوا زوجتي وحطوها في التابوت وحملوهـا وراحـوا بهـا إلـى ذلـك الجبـل، ورفعـوا الحجـر عـن المعادن. 
فم الجب وألقوهـا فيـه وأقبـل جميـع أصـحابي وأهـل زوجتـي يودعـونني فـي روحـي وأنـا أصـيح بيـنهم أنـا رجـل 

مســكوني غريــب ولــيس لــي صــبر علــى عــادتكم، وهــم ال يســمعون قــولي وال يلتفتــون إلــى كالمــي. ثــم إنهــم أ
وربطوني بالغضب وربطوا معي سبعة أقراص من الخبز وماء عذب على جري عادتهم، وأنزلـوني فـي ذلـك 
البئر فإذا هو مغارة كبيرة تحت ذلك الجبل، وقالوا لي فك نفسك مـن الحبـال فلـم أرض أن أفـك نفسـي فرمـوا 

وا إلــى حــال ســبيلهم. وأدرك علــي الحبــال ثــم غطــوا فــم المغــارة بــذلك الحجــر الكبيــر الــذي كــان عليهــا وراحــ
 شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الســندباد البحــري لمــا حطــوه فــي المغــارة مــع زوجتــه التــي ماتــت وردوا 

يــت فــي تلــك المغــارة أمواتــًا كثيــرة ورائحتهــا منتنــة بــاب المغــارة وراحــوا إلــى حــال ســبيلهم قــال وأمــا أنــا فــإني رأ
كريهة، فلمت نفسي على فعلتي وقلت: واهللا إني أستحق جميع ما يجري لي وما يقع لي، ثم إنـي صـرت ال 



أعرف الليل من النهار، وصرت أتقوت باليسير وال آكل حتى يكاد أن يقطعني الجوع وال أشرب حتـى يشـتد 
ما عندي من الزاد والماء، وقلت ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم أي  بي العطش وأنا خائف أن يفرغ

شيء بالني بالزواج في هذه المدينة، وكلمـا أقـول خرجـت مـن مصـيبة أقـع فـي مصـيبة أقـوى منهـا، واهللا إن 
هــذا المــوت مــوت مشــؤوم، يــا ليتنــي غرقــت فــي البحــر أو مــت فــي الجبــال كــان أحســن لــي مــن هــذا المــوت 

ولم أزل على هـذه الحالـة ألـوم نفسـي ونمـت علـى عظـام األمـوات واسـتعنت بـاهللا حتـى أحـرق قلبـي  الرديء،
الجـوع وألهبنـي العطـش فقعــدت وحسسـت علـى الخبـز وأكلــت منـه شـيئًا قلـيًال وتجرعــت عليـه شـيئًا قلـيًال مــن 

  الماء.
لجوانــب خاليــة ثــم إنــي قمــت ووقفــت علــى حيلــي وصــرت أمشــي فــي جانــب تلــك المغــارة فرأيتهــا متســعة ا 

البطون ولكن في أرضها أموات كثيرة وعظام رميمة من قديم الزمـان فعنـد ذلـك عملـت لـي مكانـًا فـي جانـب 
المغارة بعيدًا عن المـوتى الطـريين وصـرت أنـام فيـه وقـد قـل زادي ومـا بقـي معـي إال شـيء يسـير وقـد كنـت 

الزاد من عندي قبل موتي، ولـم أزل علـى آكل في كل يوم أو أكثر أكلة وأشرب شربة خوفًا من فراغ الماء و 
هذه الحالة إلى أن جلست يومًا من األيام فبينما أنا جالس متفكر في نفسي كيف أفعل إذا فرغ زادي والمـاء 
من عندي، وٕاذا بالصرة قد تزحزحت من مكانها ونزل منه النـور عنـدي فقلـت يـا تـرى مـا الخبـر، وٕاذا بـالقوم 

زلوا رجًال ميتًا وامرأة معـه بالحيـاة وهـي تبكـي وتصـيح علـى نفسـها، وقـد أنزلـوا واقفون على رأس البئر وقد أن
عنـــدها شـــيئًا كثيـــرًا مـــن الـــزاد والمـــاء، فصـــرت انظـــر المـــرأة وهـــي لـــم تنظرنـــي وقـــد غطـــوا فـــم البئـــر بـــالحجر 

  وانصرفوا إلى حال سبيلهم.
ــا وأخــذت فــي يــدي قصــبة رجــل ميــت وجئــت إلــى المــرأة وضــربتها فــي وســط  رأســها فوقعــت علــى فقمــت أن

ــرًا مــن  ــًا فماتــت فأخــذت خبزهــا ومــا معهــا ورأيــت عليهــا شــيئًا كثي ــًا وثالث األرض مغشــيًا عليهــا فضــربتها ثاني
الحلي والحلـل والقالئـد والجـواهر والمعـادن ثـم إنـي أخـذت المـاء والـزاد الـذي مـع المـرأة وقعـدت فـي الموضـع 

كـل مـن ذلـك الـزاد شـيئًا قلـيًال علـى قـدر مـا يقـوتني الذي كنت عملتـه فـي جانـب المغـارة ألنـام فيـه وصـرت آ
حتى ال يفرغ بسرعة، فأموت من الجوع والعطش وأقمت في تلك المغارة مدة مـن الزمـان وأنـا كـل مـن دفنـوه 
أقتل من دفن معه بالحيـاة وآخـذ أكلـه وشـربه أتقـوت بـه، إلـى أن كنـت نائمـًا يومـًا مـن األيـام فاسـتيقظت مـن 

ركب في جانب المغارة فقلت ما يكون هذا ثم إني قمت ومشـيت نحـوه ومعـي قصـبة منامي وسمعت شيئًا يك
رجل ميت فلما أحس بي فر وهرب مني فـإذا هـو وحـش فتبعتـه إلـى صـدر المغـارة فبـان لـي نـور مـن مكـان 

  صغير مثل النجمة تارة يبين لي وتارة يخفى عني.
نـه ويتسـع فعنـد ذلـك تحققـت أنـه خـرق فـي فلما نظرته قصدت نحوه وبقيت كلما أتقرب منه يظهر لي نور م

تلــك المغــارة ينفــذ للخــالء فقلــت فــي نفســي البــد أن يكــون لهــذا المكــان حركــة، إمــا أن يكــون مــدفنًا ثانيــًا مثــل 
الذي نزلوني منه وٕاما أن يكون تخريق من هذا المكان ثم إني تفكرت في نفسـي سـاعة مـن الزمـان ومشـيت 

هــر الجبــل مــن الوحــوش ثقبــوه وصــاروا يــدخلون منــه إلــى هــذا المكــان إلــى ناحيــة النــور وٕاذا بــه ثقــب فــي ظ
ويــأكلون المــوتى حتــى يشــبعون ويطلعــون مــن ذلــك الثقــب فلمــا رأيتــه هــدأت واطمأنــت نفســي وارتــاح قلبــي 



وأيقنــت بالحيــاة بعــد الممــات وصــرت كــأني فــي المنــام ثــم إنــي عالجــت حتــى طلعــت مــن ذلــك الثقــب فرأيــت 
الح فوق جبل عظيم وهو قاطع بين البحرين وبـين الجزيـرة والمدينـة وال يسـتطيع نفسي على جانب البحر الم

  أحد الوصول إليه فحمدت اهللا تعالى وشكرته وفرحت فرحًا عظيمًا وقوي قلبي.
ثم إني بعد ذلك رجعت مـن الثقـب إلـى المغـارة ونقلـت جميـع مـا فليهـا مـن الـزاد والمـاء الـذي كنـت وفرتـه ثـم 

مـوات ولبسـت شـيئًا منهـا غيـر الـذي كـان علـي، وأخـذت ممـا علـيهم شـيئًا كثيـرًا مـن إني أخذت مـن ثيـاب األ
أنواع العقود والجواهر وقالئد اللؤلؤ والمصاغ من الفضة والذهب المرصـع بـأنواع المعـادن والتحـف وربطتـه 
في ثياب المـوتى وطلعتهـا مـن الثقـب إلـى ظهـر الجبـل ووقفـت علـى جانـب البحـر وبقيـت فـي كـل يـوم أنـزل 
المغارة وأطلع وكل من دفنوه آخذ زاده وماؤه وأقتله سواء كـان ذكـرًا أو أنثـى، وأطلـع مـن ذلـك الثقـب فـأجلس 
على جانب البحـر ألنتظـر الفـرج مـن اهللا تعـالى وٕاذا بمركـب يجـوز علـي وصـرت أنقـل مـن تلـك المغـارة كـل 

ة من الزمان. وأدرك شـهرزاد شيء رأيته من المصاغ وأربطه في ثياب الموتى، ولم أزل على هذه الحالة مد
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السـندباد البحـري سـار ينقـل مـن تلـك المغـارة مـا يلقـاه فيهـا مـن مصـاغ  

جـالس يومـًا مـن األيـام علـى جانـب البحـر وغيره، ويجلس على جانب البحر مدة مـن الزمـان قـال فبينمـا أنـا 
وأنــا متفكــر فــي أمــري وٕاذا بمركــب ســائر فــي وســط البحــر العجــاج المــتالطم بــاألمواج فأخــذت فــي يــدي ثوبــًا 
أبيض من ثياب الموتى وربطته في عكاز وجريت بـه علـى شـاطئ البحـر وصـرت أشـير إلـيهم بـذلك الثـوب 

لجبــل، فجــاؤوا إلــي وســمعوا صــوتي وأرســلوا إلــي زورقــًا مــن حتــى الحــت مــنهم التفاتــة فرأونــي وأنــا فــي رأس ا
عندهم وفيه جماعة مـن المركـب ولـم نـزل مسـافرين مـن جزيـرة إلـى جزيـرة، ومـن بحـر إلـى بحـر، وأنـا أرجـو 

  النجاة، وصرت فرحانًا بسالمتي وكلما أتفكر قعودي في المغارة مع زوجتي يغيب عقلي.
إلـى مدينـة البصـرة فطلعـت إليهـا وأقمـت فيهـا أيامـًا قالئـل، وبعـدها  وقـد وصـلنا بقـدرة اهللا تعـالى مـع السـالمة

جئـــت إلـــى مدينـــة بغـــداد فجئـــت إلـــى حـــارتي ودخلـــت داري وقابلـــت أهلـــي وأصـــحابي وســـألت عـــنهم ففرحـــوا 
بســالمتي وهنــوني وقــد خزنــت جميــع مــا كــان معــي مــن األمتعــة فــي حواصــلي وتصــدقت ووهبــت وكســوت 

البســـط والســـرور وقـــد عـــدت لمـــا كنـــت عليـــه مـــن المعاشـــرة والمرافقـــة  األيتـــام واألرامـــل، وصـــرت فـــي غايـــة
ومصاحبة اإلخوان واللهو والطرب، وهذا أعجب ما صار لي في السـفرة الرابعـة ولكـن يـا أخـي تعـش عنـدي 
وخــذ عادتــك وفــي غــد تجــيء عنــدي فــأخبرك بمــا كــان لــي ومــا جــرى لــي فــي الســفرة الخامســة فإنهــا أعجــب 

ه بمائـة مثقـال ذهـب ومـد السـماط وتعشـى الجماعـة وانصـرفوا إلـى حـال سـبيلهم وأغرب مما سبق، ثم أمـر لـ
  وهم متعجبون غاية العجب، وكل حكاية أعظم من التي قبلها.

وقــد راح الســندباد الحمــال إلــى منزلــه وبــات فــي غايــة البســط واالنشــراح وهــو متعجــب، ولمــا أصــبح الصــباح 
بح وتمشــى إلــى أن دخــل دار الســندباد البحــري وصــبح وأضــاء نــوره والح، قــام الســندباد البــري وصــلى الصــ



عليه. فرحب به وأمـره بـالجلوس عنـده حتـى جـاءه بقيـة أصـحابه فـأكلوا وشـربوا وتلـذذوا وطربـوا ودارت بيـنهم 
  المحادثات فابتدأ السندباد البحري بالكالم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
 ندباد البحري وهي السفرة الخامسة الحكاية الخامسة من حكايات الس

  وفي الليلة الخمسين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنـــي أيهــا الملـــك الســعيد، أن الســـندباد البحــري ابتـــدأ بـــالكالم فيمــا جـــرى ومــا وقـــع لــه فـــي الحكايـــة 
ح الخامسة فقال اعلموا يا إخواني أني لما رجعت مـن السـفرة الرابعـة وقـد غرقـت فـي اللهـو والطـرب واالنشـرا

وقد نسيت جميع ما كنت لقيته وما جرى لي وما قاسيته من شدة فرحي بالمكسب والـربح والفوائـد، فحـدثتني 
نفسي بالسفر والتفرج في بالد الناس وفي الجزائر فقمـت وهممـت فـي ذلـك الوقـت واشـتريت بضـاعة تناسـب 

علـى جانـب السـاحل،  البحر، وحزمت الحمول وسرت من مدينة بغداد وتوجهت إلى مدينة البصرة، ومشيت
فرأيــت مركبــًا كبيــرًا مليحــًا فــأعجبني فاشــتريته وكانــت عدتــه جديــدة واكتريــت لــه ريســًا وبحريــة ونظــرت عليــه 
عبيدي وغلماني وأنزلت فيه حمولي وجاءني جماعة من التجار فنزلوا حمولهم فيه ودفعوا لـي األجـرة وسـرنا 

مة والكســب ولــم نــزل مســافرين مــن جزيــرة إلــى جزيــرة ونحــن فــي غايــة الفــرح والســرور، وقــد استبشــرنا بالســال
ومــن بحــر إلــى بحــر ونحــن نتفــرج فــي الجــزر والبلــدان ونطلــع إليهــا نبيــع فيهــا ونشــتري، ولــم نــزل علــى هــذه 
الحالة إلى أن وصلنا يومًا من األيام إلى جزيـرة خاليـة مـن السـكان. ولـيس فيهـا أحـد وهـي خـراب وفيهـا قبـة 

  فطلعنا نتفرج عليها وٕاذا هي بيضة رخ كبيرة.عظيمة بيضاء كبيرة الحجم 
فلما طلع التجار إليها وتفرجوا عليها، ولم يعلموا أنها بيضة رخ فضربوها بالحجـارة فكسـرت ونـزل منهـا مـاء 
كثير وقد بان منها فرخ الرخ، فسحبوه منها وطلعوه من تلك البيضة وذبحوه وأخـذوا منـه لحمـًا كثيـرًا وأنـا فـي 

ولم يطلعوني على مـا فعلـوه فعنـد ذلـك قـال لـي واحـد مـن الركـاب يـا سـيدي قـم تفـرج علـى المركب ولم أعلم 
هــذه البيضــة التــي تحســبنها قبــة، فقمــت التفــرج عليهــا فوجــدت التجــار يضــربون البيضــة، فصــحت علــيهم ال 

  تفعلوا هذا الفعل فيطلع طير الرخ ويكسر مركبنا ويهلكنا فلم يسمعوا كالمي.
لحالة، وٕاذا بالشمس قد غابت عنا والنهار أظلم وصار فوقنا غمامة أظلم الجـو منهـا، فبينما هم على هذه ا 

فرفعنــا رؤوســنا لننظــر مــا الــذي حــال بيننــا وبــين الشــمس، فرأينــا أجنحــة الــرخ هــي التــي حجبــت عنــا ضــوء 
الشمس حتى أظلـم الجـو وذلـك أنـه لمـا جـاء الـرخ رأى بيضـه انكسـرت تبعنـا وصـاح علينـا، فجـاءت رفيقتـه، 
وصارا حائمين على المركب يصرخان علينا بصوت أشد من الرعد فصحت أنا على الريس والبحريـة وقلـت 
لهم: ادفعوا المركب واطلبو السالمة قبل أن نهلك فأسرع الريس وطلع التجـار وحـل المركـب وسـرنا فـي تلـك 

  الجزيرة.
رعنا فــي الســير بالمركــب نريــد فلمــا رآنــا الــرخ ســرنا فــي البحــر غــاب عنــا ســاعة مــن الزمــان، وقــد ســرنا وأســ

الخالص منهما والخروج من أرضهما، وٕاذا بهما قـد تبعانـا وأقـبال علينـا، وفـي رجـل كـل واحـد منهمـا صـخرة 



عظيمة من الجبل، فألقى الصخرة التي كان معه علينا، فجـذب الـريس المركـب وقـد أخطأهـا نـزول الصـخرة 
المركـب وقعـد مـن عظـم وقوعهـا فـي البحـر وقـد رأينـا  بشيء قليل، فنزلت في البحر تحت المركـب، فقـام بنـا

  قعر البحر من شدة عزمها.
ثم إن رفيقة الرخ ألقت علينا الصخرة التي معها وهي أصغر من األولى، فنزلت باألمر المقـدر علـى مـؤخر 
المركب فكسرته وطيرت الدفة عشرين قطعـة وقـد غـرق جميـع مـا كـان فـي المركـب بـالبحر، فصـرت أحـاول 

من حالوة الروح فقدر اهللا تعالى لي لوحًا من ألواح المركـب فتعلقـت فيـه وركبتـه وصـرت أقـذف عليـه  النجاة
برجلــي والــريح والمــوج يســاعداني علــى الســير، وكــان المركــب قــد غــرق بــالقرب مــن جزيــرة فــي وســط البحــر، 

وفـي حالـة المـوت مـن فرمتني المقادير بإذن اهللا تعالى إلى تلك الجزيرة فطلعت عليهـا وأنـا علـى آخـر نفـس 
  شدة ما قاسيته من التعب والمشقة والجوع والعطش.

ثم إني انطرحت على شاطئ البحر ساعة من الزمان حتى ارتاحت نفسي واطمأن قلبي ثـم مشـيت فـي تلـك 
الجزيرة فرأيتها كأنها روضة من رياض الجنة أشجارها يانعة، وأنهارها دافقـة، وطيورهـا مغـردة تسـبح مـن لـه 

لبقــاء وفــي تلــك الجزيــرة شــيء كثيــر مــن األشــجار، والفواكــه وأنــواع األزهــار، فعنــد ذلــك أكلــت مــن العــزة وا
  الفواكه حتى شبعت وشربت من تلك األنهار، حتى رويت وحمدت اهللا تعالى على ذلك واثنيت عليه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  ة وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد الخمسمائ
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن السـندباد البحـري حمـد اهللا وأثنـى عليـه وقـال ولـم أزل علـى هـذه الحالـة 
قاعدًا في الجزيرة، إلى أن أمسى المساء وأقبل الليل وأنا مثل القتيل مما حصل لي من التعب والخـوف ولـم 

فيها إلى الصباح، ثم قمت على حيلي ومشـيت  أسمع في تلك الجزيرة صوتًا ولم أر فيها أحدًا ولم أزل راقداً 
بــين تلــك األشــجار ســاقية علــى عــين مــاء جاريــة وعنــد تلــك الســاقية شــيخ جــالس ملــيح، وذلــك الشــيخ مــؤتزر 
بإزار من ورق األشجار فقلت في نفسي لعل هذا الشيخ طلع إلى هـذه الجزيـرة وهـو مـن الغرقـى الـذين كسـر 

فـرد الشـيخ علـي السـالم باإلشـارة ولـم يـتكلم، فقلـت لـه يـا شـيخ مـا بهم المركب، ثم دنوت منـه وسـلمت عليـه 
سبب جلوسك في هذا المكان فحرك رأسه وتأسف وأشار لي بيده يعني احملني على رقبتك وانقلني من هذا 
المكان إلى جانب الساقية الثانية فقلت في نفسي اعمل مـع هـذا معروفـًا وأنقلـه إلـى المكـان الـذي يريـده لعـل 

صــل لــي فتقــدمت إليــه وحملتــه علــى أكتــافي وجئــت إلـى المكــان الــذي أشــار لــي إليــه وقلــت لــه انــزل ثوابـه يح
على مهلك فلم ينزل عن أكتافي وقد لف رجليه على رقبتي فنظرت إلـى رجليـه فرأيتهمـا مثـل جلـد الجـاموس 

خنقنـي بهمـا في السواد والخشـونة ففزعـت منـه وأردت أن أرميـه مـن فـوق أكتـافي فقـرط علـى رقبتـي برجليـه و 
حتى اسودت الدنيا في وجهي وغبت عن وجودي ووقعت على األرض مغشيًا علي مثل الميت فرفع سـاقيه 
وضــربني علــى ظهــري وعلــى أكتــافي فحصــل لــي ألــم شــديد فنهضــت قائمــًا بــه وهــو راكــب فــوق أكتــافي وقــد 



ا خالفتــه يضــربني تعبــت منــه فأشــار لــي بيــده أن ادخــل بــين األشــجار فــدخلت إلــى أطيــب الفواكــه وكنــت إذ
  برجليه ضربًا أشد من ضرب األسواط.

ولـم يـزل يشـير إلـي بيــده إلـى كـل مكـان أراده وأنــا أمشـي بـه إليـه وٕان توانيــت أو تمهلـت يضـربني وأنـا معــه  
شبه األسـير وقـد دخلنـا فـي وسـط الجزيـرة بـين األشـجار وصـار يبـول ويغـوط علـى أكتـافي وال ينـزل لـيًال وال 

لنــوم يلــف رجليــه علــى رقبتــي وينــام قلــيًال، ثــم يقــوم ويضــربني فــأقوم مســرعًا بــه وال أســتطيع نهــارًا وٕاذا أراد ا
  مخالفته من شدة ما أقاسي منه وقد لمت نفسي على ما كان مني من حمله والشفقة عليه.

ولــم أزل معــه علــى هــذه الحالــة وأنــا فــي أشــد مــا يكــون مــن التعــب وقلــت فــي نفســي أنــا فعلــت مــع هــذا خيــرًا 
ب علي شرًا واهللا ما بقيت أفعل مع أحد خيرًا طول عمري، وقد صرت أتمنى الموت من اهللا تعـالى فـي فانقل

  كل وقت وكل ساعة من كثرة ما أنا فيه من التعب والمشقة.
ولم أزل على هذه الحالة مدة من الزمان إلى أن جئت به يومًا من األيام إلى مكان في الجزيرة فوجـدت فيـه 

منــه شــيء يــابس فأخــذت منــه واحــدة كبيــرة يابســة وفتحــت رأســها وصــفيتها إلــى شــجرة العنــب يقطينــًا كثيــرًا و 
فمألتها منها وسددت رأسها ووضعتها في الشمس وتركتها مدة أيـام حتـى صـارت خمـرًا صـافيًا وصـرت كـل 
يــوم أشــرب منــه ألســتعين بــه علــى تعبــي مــع ذلــك الشــيطان المريــد وكلمــا ســكرت منهــا تقــوى همتــي فنظرنــي 

  ًا من األيام وأنا أشرب فأشار لي بيده ما هذا فقلت له هذا شيء مليح يقوي القلب ويشرح الخاطر.يوم
ثم إني جريت به ورقصت بين األشجار وحصل لي نشوة من السكر فصفقت وغنيـت وانشـرحت، فلمـا رآنـي 

ا كـان باقيـًا فيهـا على هذه الحالة أشار لي أن أناوله اليقطينة ليشرب منها فخفت منه وأعطيتها له فشرب مـ
ورماهــا علــى األرض وقــد حصــل لــه طــرب فصــار يهتــز علــى أ:تــافي ثــم إنــه ســكر وغــرق فــي الســكر وقــد 
ارتخت جميع أعضائه وفرائصـه وصـار يتمايـل مـن فـوق أكتـافي فلمـا علمـت بسـكره وأنـه غـاب عـن الوجـود 

  ا.مددت يدي إلى رجليه وفككتهما من رقبتي ثم ملت به إلى األرض وألقيته عليه
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد الخمسمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك الســعيد، أن السـندباد البحـري لمـا ألقـى الشــيطان عـن أكتافـه علـى األرض قـال فمــا 

سـكره ويـؤذيني،  صدقت أن خلصت نفسي ونجوت من األمر الذي كنت فيه ثم إني خفت منه أي يقوم مـن
وأخذت صخرة عظيمة من بين األشجار، وجئت إليه فضربته على رأسـه وهـو نـائم فـاختلط لحمـه بدمـه وقـد 
قتل فال رحمة اهللا عليه وبعد ذلك مشيت في الجزيرة وقـد ارتـاح خـاطري وجئـت إلـى المكـان الـذي كنـت فيـه 

ب مــن أنهارهــا مــدة مــن الزمــان وأنــا علــى ســاحل البحــر، ولــم أزل فــي تلــك الجزيــرة آكــل مــن أثمارهــا، وأشــر 
أترقب مركبًا يمر علي إلى أن كنت جالسًا يومًا مـن األيـام متفكـرًا فيمـا جـرى لـي ومـا كـان مـن أمـري وأقـول 

وٕاذا بمركـب قـد أقبـل  ؟في نفسي يا ترى هل يبقيني اهللا سالمًا ثم أعود إلى بـالدي وأجتمـع بـأهلي وأصـحابي
ألمواج ولم يـزل سـائرًا حتـى رسـى علـى تلـك الجزيـرة وطلـع منـه الركـاب من وسط البحر العجاج المتالطم با

إلى الجزيرة فمشـيت إلـيهم فلمـا نظرونـي أقبلـوا علـي كلهـم مسـرعين واجتمعـوا حـولي وقـد سـألوني عـن حـالي 



وما سبب وصولي إلـى تلـك الجزيـرة، فـأخبرتهم بـأمري ومـا جـرى لـي فتعجبـوا مـن ذلـك غايـة العجـب، وقـالوا 
ل الــذي ركــب علــى أكتافــك يســمى شــيخ البحــر ومــا أحــد دخــل تحــت أغضــائه وخلــص منــه إال إن هــذا الرجــ

أنت والحمد هللا على سالمتك، ثم إنهم جاؤوا إلي بشيء من الطعام فأكلت حتى اكتفيت وأعطوني شيئًا مـن 
  الملبوس لبسته وسترت به عورتي.

ادير علـى مدينـة عاليـة البنـاء جميـع بيوتهـا ثم أخذوني معهم في المركـب وقـد سـرنا أيامـًا وليـالي فرمتنـا المقـ
مطلة على البحر وتلـك المدينـة يقـال لهـا مدينـة القـرود وٕاذا دخـل الليـل، يـأتي النـاس الـذين هـم سـاكنون فـي 
تلك المدينة فيخرجون من هذه األبواب التي على البحر، ثـم ينزلـون فـي زوارق ومراكـب ويبيتـون فـي البحـر 

علـيهم فـي الليـل مـن الجبـال فطلعـت أتفـرج فـي تلـك المدينـة، فسـافر المركـب ولـم خوفًا من القـرود أن ينزلـوا 
أعلم فندمت على طلوعي إلى تلك المدينة وتذكرت رفقتي وما جرى لـي مـع القـرود أوًال وثانيـًا فقعـدت أبكـي 

  وأنا حزين.
م أنـا غريـب فتقدم إلي رجل مـن أصـحاب هـذه البلـد. وقـال يـا سـيدي كأنـك غريـب فـي هـذه الـديار فقلـت نعـ 

ومسكين وكنت فـي مركـب قـد رسـى علـى تلـك المدينـة فطلعـت منـه ألتفـرج فـي المدينـة وعـدت إليـه فلـم أره. 
فقــال قــم وســر معنــا انــزل الــزورق، فإنــك إن قعــدت فــي المدينــة لــيًال أهلكتــك القــرود فقلــت لــه ســمعًا وطاعــة 

أبعـدوه عـن السـاحل مقـدار ميـل وقمت من وقتي وساعتي، ونزلت معهـم فـي الـزورق ودفعـوه مـن البـر حتـى 
  وباتوا تلك الليلة وأنا معهم.

فلمــا أصــبح الصــباح، رجعــوا بــالزورق إلــى المدينــة وطلعــوا وراح كــل واحــد مــنهم إلــى شــغله ولــم تــزل هــذه 
عادتهم كل ليلة وكل مت تخلف منهم في المدينة بالليـل جـاء إليـه القـرود وأهلكـوه وفـي النهـار تطلـع القـرود 

ينة فيأكلون من أثمار البساتين ويرقدون في الجبال إلى وقت المساء ثـم يعـودون إلـى المدينـة إلى خارج المد
وهـــذه المدينـــة فـــي أقصـــى بـــالد الســـودان ومـــن أعجـــب مـــا وقـــع لـــي مـــن أهـــل هـــذه المدينـــة أن شخصـــًا مـــن 
 الجماعة الذين بت معهم في الزورق قـال لـي يـا سـيدي أنـت غريـب فـي هـذه الـديار فهـل لـك صـنعة تشـتغل

فيهــا فقلــت ال واهللا يــا أخــي لــيس لــي صــنعة ولســت أعــرف عمــل شــيء وأنــا رجــل تــاجر صــاحب مــال ونــوال 
وكان لي مركب ملكي مشحونًا بأموال كثيرة وبضائع فكسر في البحر وغرق جميع ما كـان فيـه ومـا نجـوت 

ق فعنــد ذلــك قــام مــن الغــرق إال بــإذن اهللا فرزقنــي اهللا بقطعــة لــوح ركبتهــا فكانــت الســبب فــي نجــاتي مــن الغــر 
الرجل وأحضر لي مخالة من قطن وقال لـي خـذ هـذه المخـالة وامألهـا حجـارة زلـط مـن هـذه المدينـة واخـرج 
مــع جماعــة مــن أهــل المدينــة وأنــا أرافقــك بــه وأوصــيهم عليــك وافعــل كمــا يفعلــون فلعلــك أن تعمــل بشـــيء 

  تستعين به على سفرك وعودتك إلى بالدك.
جني إلى خارج المدينـة فنقيـت حجـارة صـغيرة مـن الـزلط ومـألت تلـك المخـالة ثم إن ذلك الرجل أخذني وأخر 

وٕاذا بجماعــة خــارجين مــن المدينــة فــأرفقني بهــم وأوصــاهم علــي، وقــال لهــم هــذا رجــل غريــب فخــذوه معكــم 
وعلمـــوه اللقـــط فلعلـــه يعمـــل بشـــيء يتقـــوت بـــه ويبقـــى لكـــم األجـــر والثـــواب فقـــالوا ســـمعًا وطاعـــة ورحبـــوا بـــي 

م، وساروا وكل واحد منهم معه مخالة مثل المخـالة التـي معـي مملـوءة زلطـًا ولـم نـزل سـائرين وأخذوني معه



إلــى أن وصــلنا إلــى واد واســع فيــه أشــجار كثيــرة عاليــة ال يقــدر أحــد علــى أن يطلــع عليهــا وفــي تلــك الــوادي 
  قرود كثيرة.

د بالحجــارة التــي معهــم فــي فلمــا رأتنــا هــذه القــرود نفــرت منــا وطلعــت تلــك األشــجار فصــاروا يرجمــون القــرو 
المخـالي، والقـرود تقطــع مـن ثمـار تلــك األشـجار وترمــي بهـا هـؤالء الرجــال فنظـرت تلـك الثمــار التـي ترميهــا 
القرود وٕاذا هي جوز هندي فلما رأيت ذلك العمل من القوم، اخترت شجرة عظيمة عليهـا قـرود كثيـرة وجئـت 

رمينـي بـه فأجمعـه كمـا يفعـل القـوم فمـا فرغـت الحجـارة إليها وصرت أرجم هـذه القـرود فتقطـع ذلـك الجـوز وت
  من مخالتي حتى جمعت شيئًا كثيرًا.

فلما فرغ القوم من هذا العمل لموا جميع ما كان معهم وحمل كل واحد منهم ما أطاقـه ثـم عـدنا إلـى المدينـة 
شـكرت فضـله في باقي يومنا فجئت إلى الرجل صاحبي الذي أرفقني بالجماعة وأعطيته جميع مـا جمعـت و 

فقال لي خذ هذا بعه وانتفع بثمنه ثم أعطاني مفتاح مكان في داره وقال لي ضع في هذا المكان هـذا الـذي 
بقي معك من الجوز واطلع في كل يوم مـع الجماعـة مثـل مـا طلعـت هـذا اليـوم، والـذي تجـيء بـه ميـز منـه 

منـه شـيئًا يعينـك علـى سـفرك فقلـت  الرديء وبعه وانتفع بثمنه واحفظه عندك فـي هـذا المكـان، فلعلـك تجمـع
له أجرك على اهللا تعالى وفعلت مثل ما قال لي ولـم أزل فـي كـل يـوم أمـأل المخـالة مـن الحجـارة وأطلـع مـع 
القوم وأعمل مثـل مـا يعملـون وقـد صـاروا يتواصـون بـي ويـدلونني علـى الشـجرة التـي فيهـا الثمـر الكثيـر ولـم 

جتمـع عنـدي شـيء كثيـر مـن الجـوز الهنـدي الطيـب وبعـت شـيئًا أزل على هذا الحـال مـدة مـن الزمـان وقـد ا
كثيــرًا وكثــر عنــدي ثمنــه، وصــرت أشــتري كــل شــيء رأيتــه والق بخــاطري، وقــد صــفا وقتــي وزاد فــي المدينــة 

  حظي، ولم أزل على هذه الحالة مدة من الزمان.
ى الســاحل وفيهــا تجــار فبينمــا أنــا واقــف علــى جانــب البحــر وٕاذا بمركــب قــد ورد إلــى تلــك المدينــة ورســى علــ

معهـــم بضـــائع، فصـــاروا يبيعـــون ويشـــترون ويقايضـــون علـــى شـــيء مـــن الجـــوز الهنـــدي وغيـــره، فجئـــت عنـــد 
صاحبي وأعلمته بالمركب الذي جاء وأخبرته بأني أريد السفر إلـى بـالدي، فقـال الـرأي لـك فودعتـه وشـكرته 

ه وأنزلـت مـا كـان معـي مـن الجـوز على إحسانه لي ثـم إنـي جئـت عنـد المركـب وقابلـت الـريس واكتريـت معـ
  وغيره في ذلك المركب وقد ساروا بالمركب.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن السـندباد البحـري لمـا نـزل مـن مدينـة القـرود فـي المركـب وأخـذ مـا كـان 

من الجوز الهندي وغيره واكترى مع الريس قال وقد ساروا بالمركب في ذلك اليوم ولم نزل سائرين مـن  معه
جزيرة إلى جزيرة ومن بحرٕالى بحر إلى أن وصلنا البصرة، فطلعت فيهـا وأقمـت بهـا مـدة يسـيرة، ثـم توجهـت 

بالسـالمة، وخزنـت  إلى مدينة بغداد ودخلت حارتي وجئت إلـى بيتـي وسـلمت علـى أهلـي وأصـحابي فهنـوني
جميـــع مـــا كـــان معـــي مـــن البضـــائع واألمتعـــة، وكســـوت األيتـــام واألرامـــل وتصـــدقت ووهبـــت وهاديـــت أهلـــي 



وأصــحابي وأحبــابي، وقــد عــوض اهللا علــي بــأكثر ممــا راح منــي أربــع مــرات وقــد نســيت مــا جــرى لــي ومــا 
مـن المعاشـر والصـحبة وهـذا  قاسيته من التعب بكثـرة الـربح والفوائـد وعـدت لمـا كنـت عليـه فـي الـزمن األول

أعجــب مــا كــان مــن أمــري فــي الســفرة الخامســة، ولكــن تعشــوا وفــي غــد تعــالوا أخبــركم بمــا كــان فــي الســفرة 
  السادسة فإنها أعجب من هذه فعند ذلك مدوا السماط وتعشوا.

ن ذلـك فلما فرغوا من العشاء أمر السندباد للحمال بمائة مثقال من الذهب فأخذها وانصرف وهو متعجب م
األمر وبات السندباد الحمـال فـي بيتـه، ولمـا أصـبح الصـباح قـام وصـلى الصـبح ومشـى إلـى أن وصـل إلـى 
دار السندباد البحري فدخل عليه وأمره بالجلوس فجلس عنده ولم يزل يتحدث معـه حتـى جـاء بقيـة أصـحابه 

  فتحدثوا ومدوا السماط وشربوا وتلذذوا وطربوا.
السندباد البحري وهي السفرة السادسـة وابتـدأ السـندباد البحـري يحـدثهم بحكايـة الحكاية السادسة من حكايات 

الســفرة السادســة فقــال لهــم اعلمــوا يــا إخــواني وأحبــائي وأصــحابي، أنــي لمــا جئــت مــن تلــك الســفرة الخامســة 
لـى ونسيت ما كنت قاسيته بسبب اللهو والطرب والبسط واالنشراح وأنا في غاية الفـرح والسـرور، ولـم أزل ع

  هذه الحالة إلى أن جلست يومًا من األيام في حظ وسرور وانشراح زائد.
فبينما أنا جالس إذا بجماعة من التجار وردوا علـي وعلـيهم آثـار السـفر، فعنـد ذلـك تـذكرت أيـام قـدومي مـن 
السفر وفرحي بدخولي بلقـاء أهلـي وأصـحابي وأحبـائي وفرحـي بـبالدي فاشـتاقت نفسـي إلـى السـفر والتجـارة، 

عزمــت علــى الســفر واشــتريت لــي بضــائع نفيســة فــاخرة تصــلح للبحــر وحملــت حمــولي وســافرت مــن مدينــة ف
بغداد إلى مدينة البصرة، فرأيت سفينة عظيمة فيها تجار وأكابر ومعهم بضـائع نفيسـة فنزلـت حمـولي معهـم 

  في هذه السفينة وسرنا بالسالمة من مدينة البصرة.
  الم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الك

  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري لما جهز حموله ونزلها في المركـب مـن مدينـة البصـرة 
وسافر قال ولم نزل مسافرين من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينـة، ونحـن نبيـع ونشـتري ونتفـرج علـى 

قــد طــاب لنــا الســعد والســفر، واغتنمنــا المعــاش إلــى أن كنــا ســائرين يومــًا مــن األيــام وٕاذا بــريس بــالد النــاس و 
المركب صرخ وصاح ورمى عمامته ولطـم علـى وجهـه ونتـف لحيتـه ووقـع فـي بطـن المركـب مـن شـدة الغـم 

  والقهر.
يـا جماعـة أننـا قـد  فاجتمع عليه جميع التجـار والركـاب وقـالوا لـه يـا ريـس مـا الخبـر فقـال لهـم الـريس اعلمـوا

تهنــا بمركبنــا وخرجنــا مــن البحــر الــذي كنــا فيــه ودخلنــا بحــر لــم نعــرف طرقــه وٕاذا لــم يقــيض اهللا لنــا شــيئًا 
يخلصنا من هذا البحـر هلكنـا جميعـًا فـادعوا اهللا تعـالى أن ينجينـا مـن هـذا األمـر، ثـم إن الـريس قـام وصـعد 

لمركـب فــرده علــى مـؤخره فانكســرت دفتـه قــرب جبــل علـى الصــاري وأراد أن يحـل القلــوع، فقــوي الـريح علــى ا
عال، فنزل الريس من الصاري وقال ال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي العظـيم ال يقـدر أحـد أن يمنـع المقـدور، 
واعلمــوا أننــا قــد وقعنــا فــي مهلكــة عظيمــة ولــم يبــق لنــا منهــا خــالص وال نجــاة، فبكــى جميــع الركــاب علــى 



راغ أعمارهم وانقطع رجاؤهم ومال المركب على ذلك الجبـل فانكسـر وتفرقـت أنفسهم وودع بعضهم بعضًا لف
الواحة فغـرق جميـع مـا فيـه ووقـع التجـار فـي البحـر، فمـنهم مـن غـرق ومـنهم مـن تمسـك بـذلك الجبـل وطلـع 
عليه وكنت أنا من جملة من طلع على ذلك الجبل، وٕاذا فيه جزيرة كبيرة عندها كثير مـن المراكـب المكسـرة 

أرزاق كثيرة على شاطئ البحر من الذي يطرحه البحر من المراكب التـي كسـرت وغـرق ركابهـا وفيهـا وفيها 
  شيء كثير يحير العقل والفكر من المتاع واألموال التي يلقيها البحر على جوانبها.

فعند ذلك طلعت على تلك الجزيرة ومشيت فيها. فرأيت في وسـطها عـين مـاء عـذب حـار خـارج مـن تحـت  
الجبــل وداخــل فــي آخــره مــن الجانــب الثــاني، فعنــد ذلــك طلــع جميــع الركــاب علــى ذلــك الجبــل إلــى  أول ذلــك

الجزيرة وانتشروا فيها وقد ذهلـت عقـولهم مـن ذلـك وصـاروا مثـل المجـانين مـن كثـرة مـا أروا فـي الجزيـرة مـن 
ف الجـــواهر األمتعـــة واألمـــوال علـــى ســـاحل البحـــر. وقـــد رأيـــت فـــي وســـط تلـــك العـــين شـــيئًا كثيـــرًا مـــن أصـــنا

والمعادن واليواقيـت الآللـئ الكبـار الملوكيـة وهـي مثـل الحصـى فـي مجـاري المـاء فـي تلـك الغيطـان، وجميـع 
  أرض تلك العين تبرق من كثرة ما فيها من المعادن وغيرها.

ن ورأينا كثيرًا في تلك الجزيرة من أعلى العود العود الصيني والعود القماري، وفي تلك الجزيرة عين نابعة مـ
صنف العنبر الخام وهو يسيل مثل الشمع على جانب تلك من شـدة حـر الشـمس ويمتـد علـى سـاحل البحـر 
فتطلع الهوايش من البحر وتبتلعه وتنزل في البحر فيحمي في بطونها، فتقذفه من أفواهها في البحر فيجمـد 

فيأخـذه السـواحون والتجـار على وجـه المـاء فعنـد ذلـك يتغيـر لونـه وأحوالـه فتقذفـه األمـواج إلـى جانـب البحـر 
  الذين يعرفونه فيبيعونه.

وأمــا العنبــر الخــالص مــن االبــتالع فإنــه يســيل علــى جانــب تلــك العــين ويتجمــد بأرضــه، وٕاذا طلعــت عليــه 
الشــمس يســيح وتبقــى منــه رائحــة ذلــك الــوادي كلــه مثــل المســك، وٕاذا زالــت عنــه الشــمس يجمــد وذلــك المكــان 

ال يقدر أحد على دخوله وال يسـتطيع سـلوكه فـإن الجبـل محـاط بتلـك الجزيـرة الذي هو فيه هذا العنبر الخام 
وال يقدر أحد على صعود الجبل، ولم نزل دائـرين فـي تلـك الجزيـرة نتفـرج علـى مـا خلـق اهللا تعـالى فيهـا مـن 

  األرزاق ونحن متحيرون من أمرنا وفيما نراه وعندنا خوف شديد.
ًال مــن الــزاد، فصــرنا نــوفره ونأكــل منــه فــي كــل يــوم أو يــومين أكلــة وقــد جمعنــا علــى جانــب الجزيــرة شــيئًا قلــي

واحــدة ونحــن خــائفون أن يفــرغ الــزاد منــا فنمــوت كمــدًا مــن شــدة الجــوع والخــوف، وكــل مــن مــات منــا نغســله 
ونكفنه في ثياب وقماش من الذي يطرحه البحر على جانب الجزيرة حتى مات منا خلق كثيـر ولـم يبـق منـا 

فضعفنا بوجع البطن من البحر وأقمنا مدة قليلة، فمات جميع أصحابي ورفقائي واحـدًا بعـد  إال جماعة قليلة
واحــد، وكــل مــن مــات مــنهم ندفنــه وبقيــت فــي تلــك الجزيــرة وحــدي، وبقــي معــي زاد قليــل بعــد أن كــان كثيــرًا 

 بـاهللا العلـي فبكيت على نفسي وقلت يا ليتني مت قبل رفقائي وكانوا غسلوني ودفنـوني فـال حـول وال قـوة إال
  العظيم.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحـري لمـا دفـن رفقـاءه جميعـًا وصـار فـي الجزيـرة وحـده قـال: 

قــة فــي جانــب تلــك الجزيــرة وقلــت فــي نفســي، إذا ثــم إنــي أقمــت مــدة يســيرة ثــم قمــت حفــرت لنفســي حفــرة عمي
ضعفت وعلمت أن الموت قد أتاني أرقد في هذا القبر فأموت فيه ويبقى الـريح يسـف الرمـل علـي فيغطينـي 
وأصير مدفونًا فيه وصرت ألوم نفسي على قلة عقلي وخروجي من بالدي ومدينتي وسـفري إلـى الـبالد بعـد 

ورابعــًا وخامســًا وال ســفرة مــن األســفار إال وأقاســي فيهــا أهــواًال وشــدائدًا أشــق  الــذي قاســيته أوًال وثانيــًا وثالثــاً 
وأصــعب مــن األهــوال التــي قبلهــا ومــا أصــدق بالنجــاة والســالمة، وأتــوب عــن الســفر فــي البحــر وعــن عــودي 
إليــه ولســت محتاجــًا لمــال وعنــدي شــيء كثيــر والــذي عنــدي ال أقــدر أن أفنيــه وال أضــيع نصــفه فــي بــاقي 

عندي ما يكفيني وزيادة، ثم إني تفكرت في نفسي وقلت واهللا البد أن هذا النهر لـه أول وآخـر والبـد عمري و 
له من مكان يخرج منه إلى العمار، والرأي السديد عندي أن أعمل لي فلكًا صغيرًا على قدر مـا أجلـس فيـه 

 تعــالى وٕان لــم أجــد لــي وأنــزل وألقيــه فــي هــذا النهــر وأســير بــه، فــإن وجــدت خالصــًا أخلــص وأنجــو بــإذن اهللا
  خالصًا أموت داخل هذا النهر أحسن من هذا المكان وصرت أتحسر على نفسي.

إنــي قمــت وســعيت فجمعــت أخشــابًا مــن تلــك الجزيــرة مــن خشــب العــود الصــيني والقمــاري، وشــددتها علــى  
ي ذلــك جانــب البحــر بحبــال المراكــب التــي كســرت وجئــت بــألواح مســاوية مــن ألــواح المراكــب ووضــعتها فــ

الخشب وجعلت ذلك الفلك في عرض ذلـك النهـر أو أقـل مـن عرضـه وشـددته طيبـًا مكينـًا وقـد أخـذت معـي 
من تلك المعادن والجواهر واألموال واللؤلؤ الكبير الذي مثل الحصى وغير ذلـك مـن الـذي فـي تلـك الجزيـرة 

ميع ما جمعته من الجزيـرة وشيئًا من العنبر الخام الخالص الطيب ووضعته في ذلك الفلك، ووضعت فيه ج
وأخذت معي جميع ما كان باقيًا من الزاد ثم إني ألقيت ذلك الفلـك فـي هـذا النهـر وجعلـت لـه خشـبتين علـى 

 جنبيه مثل المجاديف، وعملت بقول بعض الشعراء: 

 وخل الدار تنعي من بنـاهـا  ترحل عن مكان فـيه ضـيم

 سـواهـا ونفسك لم تجد نفساً   فإنك واجـد أرضـًا بـأرض

 فكل مصيبة يأتي انتهـاهـا  وال تجزع لحادثة الـلـيالـي

 فليس يموت في أرض سواها  ومن كانت منـيتـه بـأرض

 فما لنفس ناصحة سـواهـا  وال تبعث رسولك في مـهـم

يـه وسرت بذلك الفلك في النهر وأنا متفكر فيما يصير إليـه أمـري، ولـم أزل سـائرًا إلـى المكـان الـذي يـدخل ف
النهر تحت ذلك الجبل، وأدخلت الفلك في هذا المكان وقد صرت في ظلمة شـديدة فأخـذتني سـنة مـن النـوم 
مــن شــدة القهــر فنمــت علــى وجهــي فــي الفلــك، ولــم يــزل ســائرًا بــي وأنــا نــائم ال أدري بكثيــر وال قليــل حتــى 

مربوط على جزيـرة وحـولي  استيقظت فوجدت نفسي في النور، ففتحت عيني فرأيت مكانًا واسعًا وذلك الفلك



جماعــة مــن الهنــود والحبشــة، فلمــا رأونــي قمــت نهضــوا إلــي وكلمــوني بلســانهم فلــم أعــرف مــا يقولــون وبقيــت 
  أظن أنه حلم وأن هذا في المنام من شدة ما كنت فيه من الضيق والقهر.

ســان عربــي الســالم فلمــا كلمــوني ولــم أعــرف حــديثهم ولــم أرد علــيهم جوابــًا تقــدم إلــي رجــل مــنهم وقــال لــي بل
عليك يا أخانا من أنت ومن أين جئـت ومـا سـبب مجيئـك إلـى هـذا المكـان ونحـن أصـحاب الـزرع والغيطـان 
ــا فوجــدناك نائمــًا فــي الفلــك، فأمســكناه وربطنــاه عنــدنا حتــى تقــوم علــى مهلــك  وجئنــا لنســقي غيطاننــا وزرعن

يدي ائتني بشيء مـن الطعـام فـإني جـائع فأخبرنا ما سبب وصولك إلى هذا المكان فقلت له باهللا عليك يا س
وبعــد ذلــك اســألني عمــا تريــد، فأســرع وأتــاني بالطعــام فأكلــت حتــى شــبعت، واســترحت وســكن روعــي وازداد 
شبعي وردت لي روحي فحمدت اهللا تعالى على كل حال، وفرحت بخروجي من ذلك النهـر ووصـولي إلـيهم 

  قيته في ذلك النهار وضيقه.وأخبرتهم بجميع ما جرى لي من أوله إلى آخره وما ل
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد الخمسمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الســندباد البحــري لمــا طلــع مــن الفلــك علــى جانــب الجزيــرة ورأى فيهــا 
  ن خبره فأخبرهم بقصته.جماعة من الهنود والحبشة، واستراح من تعبه سألوه ع

ثـــم إنهـــم تكلمـــوا مـــع بعضـــهم وقـــالوا البـــد أن نأخـــذه معنـــا ونعرضـــه علـــى ملكنـــا ليخبـــره بمـــا جـــرى لـــه. قـــال: 
فأخذوني معهم وحملوه معي الفلك بجميع ما فيه مـن المـال والنـوال والجـواهر والمعـادن والمصـاغ وأدخلـوني 

ني عـن حـالي ومـا اتفـق لـي مـن األمـور فأخبرتـه على ملكهم وأخبروه بما جرى، فسلم علي ورحـب بـي وسـأل
بجميع ما كان من أمري وما القيته من أوله إلى آخره فتعجب الملك من هذه الحكاية غايـة العجـب وهنـأني 

  بالسالمة.
فعند ذلك قمت واطلعت من ذلك الفلك شيئًا كثيرًا من المعادن والجواهر والعود والعنبـر الخـام وأهديتـه إلـى  

ه مني وأكرمني إكرامـًا زائـدًا، وأنزلنـي فـي مكـان عنـده، وقـد صـاحبت أخيـارهم وأكـابرهم وأعزونـي الملك. فقبل
معــزة عظيمــة وصــرت ال أفــارق دار الملــك وصــار الــواردون إلــى تلــك الجزيــرة يســألونني عــن أمــور بــالدي 

األيــام عــن  فــأخبرهم بهــا. وكــذلك أســألهم عــن أمــور بالدهــم فيخبرونــي بهــا إلــى أن ســألني ملكهــم يومــًا مــن
أحوال بالدي. وعن أحوال حكم الخليفة في بالد مدينة بغداد فأخبرته بعدله فـي أحكامـه، فتعجـب مـن أمـوره 
وقــال لــي واهللا إن هــذا الخليفــة لــه أمــور عقليــة وأحــوال مرضــية، وأنــت قــد حببتنــي فيــه ومــرادي أن أجهــز لــه 

إليـه وأخبـره أنـك محـب صـادق ولـم أزل مقيمـًا هدية وأرسلها معك إليه فقلت سمعًا وطاعة يا موالنـا أوصـلها 
عند ذلك الملك وأنا في غاية العز واإلكرام وحسن المعيشة، مدة من الزمـان، إلـى أن كنـت جالسـًا يومـًا مـن 
األيام في دار الملك، فسمعت بخبر جماعة من تلك المدينـة أنهـم جهـزوا لهـم مركبـًا يريـدون السـفر فيـه إلـى 

  ت في نفسي ليس لي أوفق من السفر مع هؤالء الجماعة.نواحي مدينة البصرة، فقل



فأسرعت من وقتي وساعتي وقبلت يد ذلك الملك وأعلمته بأن مرادي السفر مع الجماعـة فـي المركـب الـذي 
جهــزوه، ألنــي اشــتقت إلــى أهلــي وبــالدي فقــال لــي الملــك الــرأي لــك وٕان شــئت اإلقامــة عنــدنا فعلــى الــرأس 

فقلت واهللا يا سيدي لقد غمرتني بجميلك وٕاحسانك ولكن قد اشتقت إلـى أهلـي والعين، وقد حصل لنا أنسك، 
  وبالدي وعيالي.

فلما سمع كالمي أحضر التجار الذين جهزوا المركب وأوصاهم علي ووهب لي شـيئًا كثيـرًا مـن عنـده ودفـع 
  عني أجرة المركب وأرسل معي هدية عظيمة إلى الخليفة هارون الرشيد بمدينة بغداد.

ي ودعت الملك ووعدت جميع أصحابي الذين كنت أتـردد علـيهم ثـم نزلـت المركـب مـع التجـار وسـرنا، ثم إن
وقد طاب لنا الريح والسفر ونحن متوكلون على اهللا سبحانه وتعـالى، ولـم نـزل مسـافرين مـن بحـر إلـى بحـر 

المركــب ولــم أزل ومــن جزيــرة إلــى جزيــرة إلــى أن وصــلنا بالســالمة بــإذن اهللا إلــى مدينــة البصــرة فطلعــت مــن 
مقيمـــًا بـــأرض البصـــرة أيامـــًا وليـــالي، حتـــى جهـــزت نفســـي وحملـــت حمـــولي وتوجهـــت إلـــى مدينـــة بغـــداد دار 

  السالم، فدخلت على الخليفة هارون الرشيد وقدمت إليه تلك الهدية وأخبرته بجميع ما جرى لي.
هـدايا علـى جميـع أهلـي ثم خزنت جميع أموالي وأمتعتـي ودخلـت حـارتي وجـاءني أهلـي وأصـحابي وفرقـت ال

وتصــدقت ووهبــت، وبعــد مــدة مــن الزمــان أرســل إلــي الخليفــة فســألني عــن ســبب تلــك الهديــة ومــن أيــن هــي 
فقلت: يا أمير المؤمنين واهللا ال أعرف المدينة التي هي منها اسمًا وال طريقًا ولكـن لمـا غـرق المركـب الـذي 

نهر كان فـي وسـط الجزيـرة وأخبرتـه بمـا جـرى  كنت فيه طلعت على جزيرة وصنعت لي فلكًا ونزلت فيه في
لـي فيهــا وكيــف كــان خالصــي مــن ذلــك النهــر إلــى تلـك المدينــة، وبمــا جــرى لــي فيهــا وبســبب إرســال الهديــة 
فتعجب من ذلك غاية العجب، وأمر المؤرخون أن يكتبـوا حكـايتي ويجعلوهـا فـي خزائنـه ليعتبـر بهـا كـل مـن 

  رآها ثم إنه أكرمني إكرامًا زائدًا.
أقمت بمدينة بغـداد علـى مـا كنـت عليـه فـي الـزمن األول، ونسـيت جميـع مـا جـرى لـي ومـا قاسـيته مـن أولـه 
إلى آخره، ولم أزل في لذة عيش ولهـو وطـرب فهـذا مـا كـان مـن أمـري فـي السـفرة السادسـة يـا إخـواني، وٕان 

السـفرات، ثـم إنـه أمـر شاء اهللا تعالى في غد أحكي لكم حكاية السفر السابعة فإنها أعجب وأغرب مـن هـذه 
بمد السماط وتعشوا عنده، وأمر السندباد البحري للسندباد الحمال بمائة مثقال من الـذهب فأخـذها وانصـرف 

  الجماعة وهم متعجبون من ذلك غاية العجب.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
 ابعة الحكاية السابعة من حكايات السندباد البحري وهي السفرة الس



  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحـري لمـا حكـى حكايـة سـفرته السادسـة، وراح كـل واحـد إلـى 
حـــال ســـبيله بـــات الســـندباد الحمـــال فـــي منزلـــه ثـــم صـــلى الصـــبح وجـــاء إلـــى منـــزل الســـندباد البحـــري وأقبـــل 

  الجماعة.
بتدأ السندباد البحري بالكالم في حكاية السفرة السابعة وقال اعلمـوا يـا جماعـة أنـي لمـا رجعـت فلما تكلموا ا 

مــن الســفرة السادســة وعــدت لمــا كنــت عليــه فــي الــزمن األول وأنــا متواصــل الهنــاء والســرور لــيًال ونهــارًا وقــد 
وب البحــر وعشــرة حصــل لــي مكاســب كثيــرة وفوائــد عظيمــة فاشــتاقت نفســي إلــى الفرجــة فــي الــبالد وٕالــى ركــ

التجار وسماع األخبار فهممت بـذلك األمـر وحزمـت أحمـاًال بحريـة مـن األمتعـة الفـاخرة وحملتهـا مـن مدينـة 
ـــه جماعـــة مـــن التجـــار العظـــام فنزلـــت معهـــم  ـــًا محضـــرًا للســـفر وفي ـــة البصـــرة، فرأيـــت مركب بغـــداد إلـــى مدين

الـريح، حتـى وصـلنا إلـى مدينـة الصـين واستأنست بهم وسرنا بسالمة وعافيـة قاصـدين السـفر وقـد طـاب لنـا 
  ونحن في غاية الفرح والسرور نتحدث مع بعضنا في أمر السفر والمتجر.

فبينما نحن على هذه الحالة وٕاذا بريح عاصف هـب مـن مقـدم المركـب ونـزل علينـا مطـر شـديد حتـى ابتلينـا 
ف بــالمطر وصــرنا نــدعوا اهللا وابتلــت حمولنــا فغطينــا الحمــول باللبــاد والخــيش خوفــًا علــى البضــاعة مــن التلــ

تعــالى ونتضــرع إليــه فــي كشــف مــا نــزل بنــا ممــا نحــن فيــه فعنــد ذلــك قــام ريــس المركــب وشــد حزامــه وتشــمر 
وطلع على الصاري وصار يلتفت يمينًا وشماًال وبعـد ذلـك نظـر إلـى أهـل المركـب ولطـم علـى وجهـه ونتـف 

عــالى النجــاة ممــا وقعنــا وابكــوا علــى أنفســكم وودعــوا لحيتــه فقلنــا يــا ريــس مــا الخبــر فقــال لنــا اطلبــوا مــن اهللا ت
  بعضكم واعلموا أن الريح قد غلب علينا ورمانا في آخر بحار الدنيا.

ــًا مثــل  ــًا وفكــه وأخــرج منــه تراب ثــم إن الــريس نــزل مــن فــوق الصــاري وفــتح صــندوقه، وأخــرج منــه كيســًا قطن
ن ذلك الصندوق كتابًا صغيرًا، وقرأ فيه وقال لنـا الرماد، وبله بالماء وصبر عليه قليًال وشمه ثم إنه أخرج م

اعلموا يا ركاب أن في هذا الكتـاب أمـرًا عجيبـًا يـدل علـى أن كـل مـن وصـل إلـى هـذه األرض لـم يـنج منهـا 
بــل يهلــك، فــإن هــذه األرض تســمى إقلــيم الملــوك وفيهــا قبــر ســيدنا ســليمان بــن داود عليهمــا الســالم، وفيــه 

منظــر فكــل مركــب وصــل إلــى هــذا اإلقلــيم يطلــع لــه حــوت مــن البحــر فيبتلعــه حيــات عظــام الخلقــة هائلــة ال
  بجميع ما فيه.

فلمــا ســمعنا هــذا الكــالم مــن الــريس تعجبنــا غايــة العجــب مــن حكايتــه فلــم يــتم الــريس كالمــه لنــا حتــى صــار 
 المركــب يترفــع بنــا عــن المــاء ثــم ينــزل وســمعنا صــرخة عظيمــة مثــل الرعــد القاصــف فارتعبنــا منهــا وصــرنا

كاألموات وأيقنا بالهالك في ذلك الوقـت، وٕاذا بحـوت قـد أقبـل علـى المركـب كالجبـل العـالي ففزعنـا منـه وقـد 
بكينا على أنفسنا بكاء شـديدًا، وتجهزنـا للمـوت وصـرنا ننظـر إلـى ذلـك الحـوت ونتعجـب مـن خلقتـه الهائلـة، 

  وٕاذا بحوت ثان قد أقبل علينا فما رأينا أعظم خلقة منه وال أكبر.
د ذلك ودعنا بعضنا ونحن نبكي علـى أرواحنـا، وٕاذا بحـوت ثالـث قـد أقبـل وهـو أكبـر مـن االثنـين اللـذين فعن

جاءا قبله، وصرنا ال نعي وال نعقل وقد اندهشت عقولنا من شدة الخوف والفزع، ثم إن هذه الحيتان الثالثـة 



فيــه وٕاذا بــريح عظــيم ثــار  صــاروا يــدورون حــول المركــب، وقــد أهــوى الحــوت الثالــث ليبتلــع المركــب بكــل مــا
فقام المركب ونزل على شعب عظيم فانكسر وتفرقت جميع األلواح وغرقت جميع الحمول والتجار والركـاب 

  في البحر.
فخلعت أنا جميع ما علي من الثياب ولم يبـق علـي غيـر ثـوب واحـد ثـم عمـت قلـيًال فلحقـت لوحـًا مـن ألـواح 

تـه وقـد صـارت األمـواج واألريـاح تلعـب بـي علـى وجـه المـاء المركب وتعلقـت بـه، ثـم إنـي طلعـت عليـه وركب
وأنــا قــابض علــى ذلــك اللــوح والمــوج يرفعنــي ويحطنــي، وأنــا فــي أشــد مــا يكــون مــن المشــقة والخــوف والجــوع 
والعطش وصرت ألوم نفسي علـى مـا فعلتـه وقـد تعبـت نفسـي بعـد الراحـة وقلـت لروحـي يـا سـندباد يـا بحـري 

يهــا الشــدائد والتعــب ولــم تتــب عــن ســفر البحــر، وٕان تبــت تكــذب فــي التوبــة أنــت لــم تتــب، كــل مــرة تقاســي ف
  فقاس كل ما تلقاه فإنك تستحق جميع ما يحصل لك.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة 
في البحر ركب لوحـًا مـن الخشـب وقـال فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد البحري لما غرق  

نفسـه أسـتحق جميــع مـا يجـري لــي وكـل هـذا مقــدر علـي مــن اهللا تعـالى حتـى أرجــع عمـا أنـا فيــه مـن الطمــع 
وهذا الذي أقاسيه من طمعي فإن عندي ماًال كثيرًا ثم إنه قال وقد رجعـت لعقلـي وقلـت إنـي فـي هـذه السـفرة 

السفر، وما بقيت عمـري أذكـره علـى لسـاني وال علـى بـالي ولـم أزل  قد تبت إلى اهللا تعالى توبة نصوحًا عن
أتضــرع إلــى اهللا تعــالى وأبكــي، ثــم إنــي تــذكرت فــي نفســي مــا كنــت فيــه مــن الراحــة والســرور واللهــو والطــرب 
واالنشراح ولم أزل على هذه الحالة أول وثاني يوم إلى أن طلعت على جزيـرة عظيمـة فيهـا شـيء كثيـر مـن 

هار فصرت آكل من ثمر تلك األشجار وأشرب من ماء تلك األنهار حتى انتعشت وردت لـي األشجار واألن
روحي وقويت همتي وانشرح صدري ثم مشـيت فـي الجزيـرة فرأيـت فـي جانبهـا الثـاني نهـرًا عظيمـًا مـن المـاء 

البـد أن  العذب ولكن ذلك النهر يجري جريًا قويًا: فتذكرت أمر الفلك الذي كنت فيه سـابقًا وقلـت فـي نفسـي
أعمل لي فلكًا مثله لعلي أنجو من هذا األمر فإن نجـوت بـه حصـل المـراد وتبـت إلـى اهللا تعـالى مـن السـفر 
وٕان هلكــت ارتــاح قلبــي مــن التعــب والمشــقة، ثــم إنــي قمــت فجعلــت أخشــابًا مــن تلــك األشــجار مــن خشــب 

األخشـاب تخليـت بأغصـان  الصندل العال الذي ال يوجد مثله وأنا ال أدري أي شيء هو، ولمـا جمعـت تلـك
ونبات من هذه الجزيرة، وفتلتها مثل الحبال وشددت بها الفلك وقلت إن سلمت فمن اهللا، ثـم إنـي أنزلـت فـي 
ذلك الفلك وسرت به في ذلك النهر حتى خرجت من آخـر الجزيـرة، ثـم بعـدت عنهـا ولـم أزل سـائرًا أول يـوم 

ائم ولـم آكـل فـي هـذه المـدة شـيئًا ولكـن إذا عطشـت شـربت وثاني يوم وثالث يـوم بعـد مفارقـة الجزيـرة، وأنـا نـ
مــن ذلــك النهــر، وصــرت مثــل الفــرخ الــدايخ مــن شــدة التعــب والجــوع حتــى انتهــى بــي الفلــك إلــى جبــل عــال 

  والنهر داخل من تحته.



فلما رأيت ذلك خفت على نفسي من الضيق الذي كنت أنا فيه أول مـرة فـي النهـر السـابق وأردت أن أوقـف 
أطلع منه إلى جانب الجبل فغلبني الماء فجذب الفلك وأنا فيه ونـزل بـه حـت الجبـل، فلمـا رأيـت ذلـك الفلك و 

أيقنت بالهالك وقلت ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، ولم يـزل الفلـك سـائرًا مسـافة يسـيرة ثـم طلـع إلـى 
وجريان مثل جريـان الـريح، فصـرت مكان واسع وٕاذا هو واد كبير والماء يهدر فيه وله دوي مثل دوي الرعد 

قابضًا على ذلك الفلك بيدي وأنا خائف أن أقع فوقه، واألمـواج تلعـب يمينـًا وشـماًال فـي وسـط ذلـك المكـان، 
ولم يزل الفلك منحدرًا مع الماء الجاري في ذلك الوادي وأنـا ال أقـدر علـى منعـه وال أسـتطيع الـدخول بـه فـي 

  مدينة عظيمة المنظر مليحة البناء فيها خلق كثير.جهة البر إلى أن رسى بي على جانب 
فلما رأوني وأنا في ذلك الفلك منحدر في وسط النهر مـع التيـار رمـوا علـي الشـبكة والحبـال فـي ذلـك الفلـك، 
ثــم أطلعــوا الفلــك مــن ذلــك النهــر إلــى البــر فســقطت بيــنهم وأنــا مثــل الميــت مــن شــدة الجــوع والســهر والخــوف 

الجماعــة رجــل كبيــر فــي الســن وهــو شــيخ عظــيم ورحــب بــي ورمــى لــي ثيابــًا كثيــرة فتلقــاني مــن بــين هــؤالء 
جميلة فسترت بها عورتي ثم إنه أخذني وسـار بـي وأدخلنـي الحمـام وجـاء لـي باألشـربة والـروائح الذكيـة، ثـم 
بعد خروجنا من الحمام أخذني إلى بيته وأدخلني فيه ففرح بي أهل بيته، ثم أجلسني في مكان ظريـف وهيـأ 

  لي شيئًا من الطعام الفاخر فأكلت حتى شبعت وحمدت اهللا تعالى على نجاتي.
وبعــد ذلــك قــدم لــي غلمانــه مــاء ســاخنًا فغســلت يــدي، وجــاءني حواريــه بمناشــف مــن الحريــر فنشــفت يــدي 
ومسحت فمي، ثم إن ذلك الشيخ قام مـن وقتـه وأخلـى لـي مكانـًا منفـردًا وحـده فـي جانـب داره، وألـزم غلمانـه 

ه بخدمتي وقضاء حاجتي وجميع مصالحي فصاروا يتعهدونني، ولـم أزل علـى هـذه الحالـة عنـده فـي وجواري
دار الضيافة ثالثة أيام، وأنا على أكل طيب وشرب طيب ورائحة طيبة حتى ردت لي روحي وسكن روعـي 

  وهدأ قلبي وارتاحت نفسي.
الحمـد هللا علـى سـالمتك، فهـل لـك أن تقـوم فلما كان اليوم الرابع تقدم إلي الشـيخ وقـال لـي آنسـتنا يـا ولـدي و 

  مع إلى ساحل البحر وتنزل السوق فتبيع البضاعة وتقبض ثمنها لعلك تشتري بها شيئًا تتجر فيه.
قــال الشــيخ يــا ولــدي ال تهــتم وال  ؟فســكت قلــيًال وقلــت فــي نفســي لــيس معــي بضــاعة ومــا ســبب هــذا الكــالم 

فـي بضـاعتك ثمنـًا يرضـيك أقبضـه لـك، وٕان لـم يجـيء فيهـا تفكر فقـم بنـا إلـى السـوق فـإن رأينـا مـن يعطيـك 
شــيء يرضــيك أحفظهــا لــك عنــدي فــي حواصــلي حتــى تجــيء أيــام البيــع والشــراء، فتفكــرت فــي أمــري وقلــت 
لعقلي طاوعه حتى تنظر أي شيء تكون هذه البضاعة، ثم إني قلت له سـمعًا وطاعـة يـا عـم الشـيخ والـذي 

تـك فــي شـيء ثــم إنــي جئـت معــه إلـى الســوق فوجدتـه قــد فـك الفلــك الــذي تفعلـه فيــه البركـة وال يمكننــي مخالف
  جئت فيه وهو من خشب الصندل وأطلق المنادي عليه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد الخمسمائة 
شــيخ إلــى شــاطئ البحــر، ورأى الفلــك قالـت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الســندباد البحــري لمـا ذهــب مــع ال

الذي جاء فيه من خشب الصندل مفكوكًا وراء الدالل يدلل عليه التجار وفتحوا بـاب سـعره وتزايـدوا فيـه إلـى 
أن بلــغ ثمنــه ألــف دينــار، وبعــد ذلــك توقــف التجــار عــن الزيــادة فالتفــت لــي الشــيخ وقــال اســمع يــا ولــدي هــذا 

أو تصـــبر، وأنـــا احفظهـــا لـــك عنـــدي فـــي  ؟بيعهـــا بهـــذا الســـعرســـعر بضـــاعتك فـــي مثـــل هـــذه األيـــام، فهـــل ت
حواصلي حتى يجيء أوان زيادتها في الثمن فنبيعها لك فقلت له يا سيدي األمر أمرك فافعـل مـا تريـد فقـال 
يــا ولــدي أتبيعنــي هــذا الخشــب بزيــادة مائــة دينــار ذهبــًا فــوق مــا أعطــى فيــه التجــار فقلــت لــه بعتــك وقبضــت 

  الثمن.
غلمانه بنقل الخشب إلى حواصله، ثم إني رجعت معه إلى بيتـه فجلسـنا وعـد لـي جميـع ثمـن  فعند ذلك أمر

ذلــك الخشــب، وأحضــر لــي أكياســًا ووضــع المــال فيهــا وقفــل عليهــا بقفــل حديــد وأعطــاني مفتاحــه، وبعــد مــدة 
األمـر  أيام وليالي قال الشيخ يا ولدي إني أعـرض عليـك شـيئًا وأشـتهي أن تطـاوعني فيـه فقلـت لـه ومـا ذاك

فقال لي اعلم أني بقيت رجًال كبير السـن ولـيس لـي ولـد ذكـر وعنـدي بنـت صـغيرة السـن ظريفـة الشـكل لهـا 
مــال كثيــر وجمــال فأريــد أن أزوجهــا لــك وتقعــد معهــا فــي بالدنــا، ثــم إنــي أملكــك جميــع مــا هــو عنــدي ومــا 

لـي أطعنـي يـا ولـدي فـي الـذي  تمسكه يدي فإني بقيت رجًال كبيرًا وأنت تقوم مقامي فسكت ولم أتكلـم، فقـال
أقوله لك فإن مرادي لك الخيـر، فـإن أطعتنـي زوجتـك ابنتـي وتبقـى مثـل ولـدي وجميـع مـا فـي يـدي ومـا هـو 
ملكي يصير لك، وٕان أردت التجارة والسفر إلى بـالدك ال يمنعـك أحـد، وهـذا مالـك تحـت يـدك فافعـل بـه مـا 

  تريد وما تختاره.
مــرت مثــل والــدي، وأنــا قاســيت أهــواًال كثيــرة ولــم يبــق لــي رأي وال معرفــة فقلــت لــه واهللا يــا عــم الشــيخ أنــت أ

  فاألمر أمرك في جميع ما تريد.
فعند ذلك أمر الشـيخ غلمانـه بإحضـار القاضـي والشـهود فأحضـرهم وزوجنـي ابنتـه وعمـل لنـا وليمـة عظيمـة 

عليهــا شــيء كثيــر مــن أنــواع وفرحــًا كبيــرًا، وأدخلنــي عليهــا فرأيتهــا فــي غايــة الحســن والجمــال بقــد واعتــدال و 
الحلي والحلل والمعادن والمصاغ والعقود والجواهر الثمينة التي قيمتهـا ألـوف األلـوف مـن الـذهب، وال يقـدر 

  أحد على ثمنها.
فلمـــا دخلـــت عليهـــا أعجبتنـــي ووقعـــت المحبـــة بيننـــا، وأقمـــت معهـــا مـــدة مـــن الزمـــان وأنـــا فـــي غايـــة األنـــس 

حمة اهللا تعالى، فجهزناه ودفنـاه، ووضـعت يـدي علـى مـا كـان معـه وصـار واالنشراح وقد توفي والدها إلى ر 
جميع غلمانه غلماني وتحت يدي في خدمتي، ووالنـي التجـار مرتبتـه ألنـه كـان كبيـرهم، وال يأخـذ أخـد شـيئًا 

  إال بمعرفته واذنه ألنه شيخهم وصرت أنا في مكانه.
كـل شـهر فتظهـر لهـم أجنحـة يطيـرون بهـا إلـى  فلما خالطـت أهـل تلـك المدينـة، وجـدتهم تنقلـب حـالتهم فـي 

عنان السماء، وال يبقى متخلفًا في ذلك المدينة، غير األطفال والنساء فقلت فـي نفسـي إذا جـاء رأس الشـهر 
أسأل أحدًا منهم فلعلهم يحملوني معهم إلى أين يروحون، فلما جاء رأس ذلك الشهر تغيرت ألـوانهم وانقلبـت 



هم وقلت له باهللا عليك أن تحملني معك حتى أتفرج وأعود معكم فقال لي هـذا صورهم فدخلت على واحد من
شيء ال يمكن فلم أزل أتداخل عليه حتى أنعم علي بذلك وقد رافقتهم وتعلقت به فطـار بـي فـي الهـواء، ولـم 

افـه أعلم أحدًا من أهل بيتي وال من غلماني وال من أصـحابي، ولـم يـزل طـائرًا بـي ذلـك الرجـل وأنـا علـى أكت
حتى عال بي فـي الجـو، فسـمعت تسـبيح األمـالك فـي قبـة األفـالك فتعجبـت مـن ذلـك وقلـت سـبحان اهللا فلـم 
أستتم التسبيح حتى خرجت نار من السماء كادت تحرقهم فنزلوا جميعًا وألقوني على جبل عـال وقـد صـاروا 

مـا فعلـت، وقلـت ال في غلبة الغيظ مني وراحوا وخلوني فصـرت وحـدي فـي ذلـك الجبـل، فلمـت نفسـي علـى 
حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم، إنـي كلمـا أخلـص مـن مصـيبة أقـع فـي مصـيبة أقـوى منهـا ولـم أزل فـي 
ذلــك وال أعلــم أيــن أذهــب وٕاذا بغالمــين ســائرين كأنهمــا قمــران وفــي يــد كــل واحــد منهمــا قضــيب مــن ذهــب 

  يتعكز عليه.
ت لهمــا بــاهللا عليكمــا مــن أنتمــا ومــا شــأنكما، فقــاال لــي فتقــدمت إليهمــا وســلمت عليهمــا فــردا علــي الســالم فقلــ

نحن من عباد اهللا تعالى ثم إنهما أعطياني قضيبًا من الـذهب األحمـر الـذي كـان معهمـا وانصـرفا فـي حـال 
سبيلهما وخلياني، فصرت أسير على رأس الجبـل وأنـا أتعكـز بالعكـاز وأتفكـر فـي أمـر هـذين الغالمـين، وٕاذا 

ذلــك الجبــل، وفــي فمهــا رجــل بلعتــه إلــى تحــت صــرته وهــو يصــيح ويقــول مــن  بحيــة قــد خرجــت مــن تحــت
يخلصني يخلصه اهللا من كل شدة، فتقدمت إلى تلك الحيـة وضـربتها بالقضـيب الـذهبي علـى رأسـها، فرمـت 

 الرجل من فمها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الستين بعد الخمسمائة 
يهــا الملــك الســعيد، أن الســندباد البحــري لمــا ضــرب الحيــة بالقضــيب الــذهب الــذي كــان بيــده قالــت: بلغنــي أ

وألقت الرجل من فمها قال فتقدم إلي الرجل وقال حيث كان خالصي على يديك مـن هـذه الحيـة، فمـا بقيـت 
علينــا أفارقــك وأنــت صــرت رفيقــي فــي هــذا الجبــل فقلــت لــه مرحبــًا وســرنا فــي ذلــك الجبــل وٕاذا بقــوم أقبلــوا 

فنظرت إليهم فإذا فيهم الرجـل الـذي كـان حملنـي علـى أكتافـه وطـار بـي فتقـدمت إليـه واعتـذرت لـه وتلطفـت 
به وقلت له يا صاحبي مـا هكـذا تفعـل األصـحاب بأصـحابهم، فقـال لـي الرجـل أنـت الـذي أهلكتنـا بتسـبيحك 

ــم أكــن أعلــم بهــذا األمــر ولكننــي ال أت ــدًا، فســمح علــى ظهــري فقلــت لــه ال تؤاخــذني فــإني ل ــم بعــد ذلــك أب كل
بأخذي معه ولكن اشترط علي أن ال أذكر اهللا وال أسبحه علـى ظهـره، ثـم إنـه حملنـي وطـار بـي مثـل األول 
حتـى أوصــلني إلــى منزلــي فتلقتنــي زوجتــي وســلمت علــي وهنتنــي بالســالمة وقالــت لــي احتــرس مــن خروجــك 

طين وال يعلمـون ذكـر اهللا تعـالى فقلـت لهـا كيـف بعد ذلك مع هؤالء األقـوام وال تعاشـرهم، فـإنهم إخـوان الشـيا
حــال أبيــك معهــم، فقالــت لــي إن أبــي لــيس مــنهم وال يعمــل مــثلهم، والــرأي عنــدي حيــث مــات أبــي أنــك تبيــع 
جميع ما عندنا وتأخذ بثمنه بضائع، ثم تسـافر إلـى بـالدك وأهلـك وأنـا أسـير معـك ولـيس لـي حاجـة بـالقعود 

  .هنا في هذه المدينة بعد أمي وأبي



فعند ذلك صرت أبيع من متاع ذلك الشيخ شيئًا بعد شيء، وأنا أترقـب أحـدًا يسـافر مـن تلـك المدينـة وأسـير 
معه، فبينما أنا كذلك وٕاذا بجماعة في المدينة أرادوا السفر ولم يجدوا لهم مركبًا فاشـتروا خشـبًا وصـنعوا لهـم 

  مركبًا كبيرًا فاكتريت معهم ودفعت إليهم األجرة بتمامها.
م نزلــت زوجتــي وجميــع مــا كــان معنــا فــي المركــب وتركنــا األمــالك والعقــارات فســرنا ولــم نــزل ســائرين فــي ثــ

البحر من جزية إلى جزيرة ومن بحر إلى بحر، وقد طاب لنا ريـح السـفر حتـى وصـلنا بالسـالمة إلـى مدينـة 
ت إلـى مدينـة بغـداد، ثـم البصرة فلم أقم بها، بل اكتريت مركبًا آخر ونقلت إليه جميـع مـا كـان معـي، وتوجهـ

دخلت حارتي وجئت داري وقابلـت أهلـي وأصـحابي وأحبـابي وخزنـت جميـع مـا كـان معـي مـن البضـائع فـي 
حواصلي، وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السـابعة، فوجـدوها سـبعًا وعشـرين سـنة حتـى قطعـوا 

  الرجاء مني.
لـي صـاروا كلهـم يتعجبـون مـن ذلـك األمـر عجبـًا  فلما جئت وأخبـرتهم بجميـع مـا كـان مـن أمـري ومـا جـرى 

كبيرًا وقد هنوني بالسالمة، ثم إني تبت إلى اهللا تعالى عن السـفر فـي البـر والبحـر بعـد هـذه السـفرة السـابعة 
التي هي غاية السفرات وقاطعـة الشـهوات وشـكرت اهللا سـبحانه وتعـالى وحمدتـه وأثنيـت عليـه حيـث أعـادني 

، فــانظر يــا ســندباد يــا بــري مــا جــرى لــي ومــا وقــع لــي ومــا كــان مــن أمــري فقــال إلــى أهلــي وبــالدي وأوطــاني
السندباد البري للسندباد البحري باهللا عليك التؤاخذني بما كان مني في حقـك، ولـم يزالـوا فـي مـودة مـع بسـط 
 زائد وفرح وانشراح إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخـرب القصـور ومعمـر القبـور وهـو كـأس

 الموت فسبحان الحي الذي ال يموت.

  حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في القماقم
  من عهد سليمان عليه الصالة والسالم 

بلغنــي أيضــًا أنــه كــان فــي قــديم الزمــان وســالف العصــر واألوان بدمشــق الشــام ملــك مــن الخلفــاء يســمى عبــد 
ده أكــابر دولتــه مــن الملــوك والســالطين، فوقعــت بيــنهم الملــك بــن مــروان، وكــان جالســًا يومــًا مــن األيــام، وعنــ

مباحثــة فــي حــديث األمــم الســالفة، وتــذكروا أخبــار ســيدنا ســليمان بــن داود عليهمــا الســالم ومــا أعطــاه اهللا 
تعالى من الملك والحكـم فـي اإلنـس والجـن والطيـر والـوحش وغيـر ذلـك وقـالوا قـد سـمعنا ممـن كـان قبلنـا أن 

م يعــط أحــد مثــل مــا أعطــى ســيدنا ســليمان وأنــه وصــل إلــى شــيء لــم يصــل إليــه أحــد اهللا ســبحانه وتعــالى، لــ
حتى أنه كان يسجن الجن والمردة والشياطين في قماقم من النحاس ويسبك عليهم بالرصاص ويختم علـيهم 

  بخاتمة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الواحدة والستين بعد الخمسمائة 
لــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لمــا تحــدث مــع أعوانــه وأكــابر دولتــه قا

وتذكروا سيدنا سليمان وما أعطاه اهللا من الملك قال أنه وصل إلى شيء لم يصل غليه أحـد حتـى أنـه كـان 



بخاتمــة، وأخبــر  يســجن المــردة والشــياطين فــي قمــاقم مــن النحــاس ويســبك علــيهم بالرصــاص ويخــتم علــيهم
طالب أن رجًال نزل في مركب مع جماعة وانحدروا إلى بالد الهند ولم يزالوا سائرين حتـى طلـع علـيهم ريـح 

  فوجههم ذلك الريح إلى أرض من أراضي اهللا تعالى وكان ذلك في سواد الليل.
كــأنهم وحــوش، ال  فلمــا أشــرق النهــار خــرج إلــيهم مــن مغــارات تلــك األرض أقــوام ســود األلــوان عــراة األجســاد

يفقهون خطابًا لهم ملك من جنسهم وليس منهم أحد يعرف العربيـة غيـر ملكهـم فلمـا رأوا المركـب ومـن فيهـا 
خرج إليهم في جماعة من أصحابه فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم، فأخبروه بحـالهم فقـال لهـم ال 

األديـان، سـألهم عـن ديـن اإلسـالم وعـن  بأس عليكم، وحـين سـألهم عـن ديـنهم كـان كـل مـنهم علـى ديـن مـن
  بعثة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم.

فقال أهل المركب نحن ال نعرف ما تقول وال نعرف شيئًا مـن هـذا الـدين فقـال لهـم الملـك إنـه لـم يصـل إلينـا 
إن  أحد من بني آدم قبلكم ثم إنه ضيفهم بلحم الطيور والوحوش والسمك ألنه لـيس لهـم طعـام غيـر ذلـك ثـم

أهــل المركــب نزلــوا يتفرجــون فــي تلــك المدينــة، فوجــدوا بعــض الصــيادين أرخــى شــبكته فــي البحــر ليصــطاد 
سمكًا ثم رفعها فيها قمقم من نحاس مرصص مختوم عليه بخاتم سـليمان بـن داود عليهمـا السـالم فخـرج بـه 

قـول التوبـة التوبـة يـا نبـي الصياد وكسره فخرج منه دخـان أزرق التحـق بعنـان السـماء فسـمعنا صـوتًا منكـرًا ي
  اهللا ثم صار من ذلك الدخان شخص هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الجبل ثم غاب عن أعينهم.

فأما أهل المركب فكادت تنخلع قلوبهم، وأما السودان فلم يفكروا في ذلك، فرجع رجل إلى الملك وسأله عـن 
ن بن داود إذا غضـب علـيهم سـجنهم فـي هـذه القمـاقم، ذلك فقال له اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليما

ورصــص علــيهم ورمــاهم فــي البحــر فــإذا رمــى الصــياد الشــبكة يطلــع بهــا القمــاقم فــي غالــب األوقــات، فــإذا 
كســـرت يخـــرج منهـــا جنـــي ويخطـــر ببالـــه أن ســـليمان حـــي فيتـــوب ويقـــول التوبـــة يـــا نبـــي اهللا، فتعجـــب أميـــر 

الكالم، وقال سبحان اهللا لقـد أوتـي سـليمان ملكـًا عظيمـًا وكـان ممـن  المؤمنين عبد الملك بن مروان من هذا
  حضر في ذلك المجلس النابغة الذبياني فقال طالب فيما أخبرته والديل على صدقه قول الحكيم األول: 

 قم بالخالفة واحكم حكم مجتهد  وفي سليمان إذ قال اإللـه لـه

 سه إلى األبدومن أبى عنك فاحب  فمن أطاعك فأكرمه بطاعتـي

وكان يجعلهم في قماقم من النحاس ويرميهم في البحر فاستحسن أمير المؤمنين هذا الكالم وقال واهللا إني  
ألشتهي أن أرى شيئًا من هذه القماقم فقال له طالب بن سهل، يا أمير المؤمنين إنك قـادر علـى ذلـك وأنـت 

ن يأتيــك بهــا مــن بــالد الغــرب بــأن يكتــب إلــى مقــيم فــي بــالدك فأرســل إلــى أخيــك عبــد العزيــز بــن مــروان أ
موسى أن يركب من بالد الغرب إلـى هـذا الجبـل الـذي ذكرنـاه ويأتيـك مـن هـذه القمـاقم بمـا تطلـب فـإن البـر 
متصل من آخر واليته بهذا الجبل فاستصوب أمير المؤمنين رأيه وقال يا طالب صدقت فيما قلته وأريـد أن 

ر في هذا األمر ولك الرايـة البيضـاء وكـل مـا تريـده مـن مـال أو جـاه تكون أنت رسولي إلى موسى بن نصي



أو غيــر ذلــك وأنــا خليفتــك فــي أهلــك قــال حبــًا وكرامــة يــا أميــر المــؤمنين فقــال لــه ســر علــى بركــة اهللا تعــالى 
  وعونه.

لغـرب ثم أمر أن يكتبوا له كتابًا ألخيه عبد العزيز نائبـه فـي مصـر وكتابـًا آخـر إلـى موسـى نائبـه فـي بـالد ا
يأمره بالسير في طلب القماقم السليمانية بنفسه ويستخلف ولده على الـبالد ويأخـذ معـه األدلـة وينفـق المـال، 

  وليستكثر من الرجال وال يلحقه في ذلك فترة وال يحتج بحجة.
ثــم خــتم الكتــابين وســلمهما إلــى طالــب بــن ســهل وأمــره بالســرعة ونصــب الرايــات علــى رأســه ثــم إن الخليفــة 

األمــوال والركائــب والرجــال ليكونــوا أعوانــًا لــه فــي طريقــه وأمــر بــإجراء النفقــة علــى بيتــه مــن كــل مــا أعطــاه 
  يحتاج إليه وتوجه طالب يطلب مصر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والستين بعد الخمسمائة 
ار هـو وأصـحابه يقطعـون الـبالد مـن الشـام إلـى أن قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن طالـب بـن سـهل سـ

دخلوا مصر، فتلقاه أمير مصر وأنزله عنده وأكرمه غايـة اإلكـرام فـي مـدة إقامتـه عنـده، ثـم بعـث معـه دلـيًال 
  إلى الصعيد األعلى حتى وصلوا إلى األمير موسى بن نصير.
وفهم معنـاه ووضـعه علـى رأسـه وقـال سـمعًا فلما علم به خرج إليه وتلقاه وفرح به فناوله الكتاب فأخذه وقرأه 

وطاعة ألمير المؤمنين، ثم إنـه اتفـق رأيـه علـى أن يحضـر أربـاب دولتـه فحضـروا فسـألهم عمـا بـدا لهـم فـي 
الكتاب، فقالوا أيها األمير إن أردت من يدلك على طريق ذلك المكـان، فعليـك بالشـيخ عبـد الصـمد بـن عبـد 

ســافر كثيــرًا خبيــر بــالبراري والقفــار والبحــار وســكانها وعجائبهــا  القــدوس الصــمودي، فإنــه رجــل عــارف وقــد
  واألرضين وأقطارها فعليك به فإنه يرشدك إلى ما تريده.

فــأمر بإحضــاره فحضــر بــين يديــه فــإذا هــو شــيخ كبيــر قــد أهرمــه تــداول الســنين واألعــوام فســلم عليــه األميــر 
الملـك بـن مـروان قـد أمرنـا بكـذا وكـذا، وأنـا قليـل موسى وقال له يا شـيخ عبـد إن موالنـا أميـر المـؤمنين عبـد 

المعرفة بتلك األرض وقد قيل لي أنك عارف بتلـك الـبالد والطرقـات، فهـل لـك رغبـة فـي قضـاء حاجـة أميـر 
  المؤمنين.

فقــال الشــيخ اعلــم أيهــا األميــر أن هــذه الطريــق وعــرة بعيــدة الغيبــة قليلــة المســالك فقــال لــه األميــر كــم مســيرة 
مســيرة ســنتين ذهابــًا ومثلهــا إيابــًا، وفيهــا شــدائد وأهــوال وغرائــب وعجائــب وأنــت رجــل مجاهــد  مســافتها فقــال

وبالدنــا بــالقرب مــن العــدو فربمــا تخــرج النصــارى فــي غيبتــك والواجــب أن تســتخلف فــي مملكتــك مــن يــدبرها 
الفون بــل قــال نعــم فاســتخلف ولــده هــارون عوضــًا عنــه فــي مملكتــه وأخــذ عليــه عهــدًا وأمــر الجنــود أن ال يخــ

يطــاوعوه فــي جميــع مــا يــأمرهم بــه فســمعوا كالمــه وأطــاعون وكــان ولــده هــارون شــديد البــأس همامــًا جلــيًال 
وبطًال كمينًا، وأظهر له الشيخ عبد الصمد أن الموضع الذي فيه حاجـة أميـر المـؤمنين مسـيرة أربعـة أشـهر 

ال قــد يهــون اهللا علينــا ذلــك وهــو علــى ســاحل البحــر، وكلــه منــازل تتصــل ببعضــها وفيهــا عشــب وعيــون فقــ
  ببركتك يا نائب أمير المؤمنين.



فقال األمير موسى هل تعلم أن أحدًا من الملوك وطئ هذه األرض قبلنا قال له نعم يا أمير المؤمنين هذه  
األرض لملك االسكندرية داران الرومي، ثم ساروا ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلـى قصـر فقـام تقـدم بنـا 

ذا القصــر الــذي هــو عبــرة لمــن اعتبــر، فتقــدم األميــر موســى إلــى القصــر ومعهــم الشــيخ عبــد الصــمد إلــى هــ
وخــواص أصــحابه حتــى وصــلوا إلــى بابــه، فوجــدوه مفتوحــًا ولــه أركــان طويلــة ودرجــات وفــي تلــك الــدرجات 

لفضــة درجتــان ممتــدتان وهمــا مــن الرخــام الملــون الــذي لــم يــر مثلــه والســقوف والحيطــان منقوشــة بالــذهب وا
والمعدن، وعلى الباب لوح مكتوب فيه باليوناني، فقال الشـيخ عبـد الصـمد هـل أقـرأه يـا أميـر المـؤمنين فقـال 

 له تقدم واقرأ بارك اهللا فيك، فما حصل لنا في هذا السفر إال بركتك فقرأه فإذا فيه شعر هو: 

 يبكي على الملك الذي نزعوا  قوم تراهم بعد ما صـنـعـوا

  عن سادة في الترب قد جمعوا  نتهـى خـبـرفالقصر فيه م

  وضيعوا في التراب ما جمعوا  أبادهـم مـوت وفـرقـهـم

 ليستريحوا سرعة رجـعـوا  كأنما حـطـوا رحـالـهـم

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثالثة والستين بعد الخمسمائة 

، أن الشيخ عبد الصمد لمـا قـرأ هـذه البيـات بكـى األميـر موسـى حتـى غشـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد
عليه وقال له ال إله إال اهللا الحي الباقي بال زوال ثم إنه دخل القصر فتحيرمن حسنه وبنائه، ونظر إلى ما 

واقـرأ فيه من الصـور والتماثيـل وٕاذا علـى البـاب الثـاني أبيـات مكتوبـة، فقـال األميـر موسـى تقـدم أيهـا الشـيخ 
  فتقدم وقرأ فإذا هي: 

 على قديم الزمان وارتحلـوا  كم معشر في قبابها نـزلـوا

 حوادث الدهر إذ بهم نزلـوا  انظر إلى ما بغيرهم صنعت

 وخلفوا حظ ذاك وارتحلـوا  سموا كل ما لهم جـمـعـوا

  فأصبحوا في التراب قد أكلوا  كم البسوا نعمة وكم أكـلـوا

بكــاء شــديدًا، واصــفرت الـدنيا فــي وجهــه ثــم قــال لقــد خلقنـا ألجــل هــذا ثــم تــأملوا القصــر  فبكـى األميــر موســى
فإذا هو قد خال من السكان، وعدم األهل والقطان دوره مرصعات، وجهاتـه مقفـرات، وفـي وسـطه قبـة عاليـة 

هــا ثمانيــة شــاهقة فــي الهــواء وحواليهــا أربعمائــة قبــر فبكــى األميــر موســى ومــن معــه، ثــم دنــا مــن القبــة فــإذا ل
أبـــواب مـــن خشـــب الصـــندل بمســـامير مـــن الـــذهب مكوكبـــة بكواكـــب الفضـــة مرصـــعة بالمعـــادن مـــن أنـــواع 

  الجواهر مكتوب على الباب األول هذه األبيات: 
  بل بالفضاء وحكم في الورى جاري  ما قد تركت فما خلفـتـه كـرمـاً 

  ارياحمي حماي كمثل الضيغم الض  فطالما كنت مسرورًا ومغتـبـطـاً 



 شحًا عليه ولو ألقيت فـي الـنـار  ال أستقر وال أسـخـى بـخـردلة

 شحًا عليه ولو ألقيت فـي الـنـار  حتى رمـيت بـأقـدار مـقـدرة

 بـإكـثـاري فلم أطق دفعه عني  إن كان موتي محتومًا على عـجـل

ا أفـاق دخـل القبـة، فـرأى فيهـا فلما سمع األمير موسى هذه األبيات بكى بكـاء شـديدًا حتـى غشـي عليـه، فلمـ
قبرًا طويًال هائل المنظر، وعليه لوح من الحديد الصيني، فدنا منه الشيخ عبد الصمد وقـرأ فـإذا فيـه مكتـوب 
بسـم اهللا الـدائم األبـدي األبـد بسـم اهللا الـذي لـم يلـد ولــم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوًا أحـد بسـم ذي العـزة والجبــروت 

  رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.باسم الحي الذي ال يموت. وأد
  

  وفي الليلة الرابعة والستين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن الشـيخ عبـد الصـمد لمـا قـرأ مـا ذكرنـاه رأى مكتوبـًا فـي اللـوح، أمـا بعـد  

وال تغتـر بالـدنيا وزينتهـا أيها الواصل إلى هذا المكان اعتبر بما تـرى مـن حـوادث الزمـان وطـوارق الحـدثان، 
وزورها وبهتانها وغرورها وزخرفها فمنها مالقاة مكارة غدارة أمورها مستعارة تأخذ المعار من المستعير فهي 
ـــم الحـــاكم كأنهـــا ســـراب بقيعـــة يحســـبه الظمـــآن مـــاء يزخرفهـــا الشـــيطان لإلنســـان إلـــى  ـــائم وحل كأضـــغاث الن

ل إليها فإنها تخون من استند إليها وعول فـي أمـوره عليهـا ال الممات، فهذه صفات الدنيا فال تثق بها وال تم
تقــع فــي حبالهــا وال تتعلــق بأذيالهــا فــإني ملكــت أربعــة آالف حصــان أحمــر فــي دار وتزوجــت ألــف بنــت مــن 
بنات الملوك نواهد أبكار كأنهن القمـار، ورزقـت ألـف ولـد كـأنهن الليـوث العـوابس، وعشـت مـن العمـر ألـف 

سرار، وجمعت من األموال ما يعجز عنه ملوك األقطار، كان ظني في النعيم يدوم لـي سنة منعم البال واأل
بال زوال، فلم أشعر حتى نزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات وموحش المنافل ومخرب الدور العامرات، 

   وٕان سألت عن اسمي فإني كوش بن شداد ابن عاد األكبر في ذلك اللوح مكتوب أيضًا هذه األبيات:

 وتقـلـب األيام والـحـدثـان  أن تذكروني بعد طول زمـانـي

 واألرض أجمعها بكل مـكـان  فأنا ابن شداد الذي ملك الـورى

 والشام من مصر إلى عـدنـان  دانت لي الزمر الصعاب بأسرها

  وتخاف أهل األرض من سلطان  قد كنت في عز أذل ملوكـهـا

مــا رأى مــن مصــارع القــوم قــال فبينمــا هــو يطوفــون بنــواحي القصــر فبكــى األميــر موســى حتــى غشــي عليــه ل
ويتأملون في مجالسه ومتنزهاته، وٕاذا بمائدة على أربعة قوائم من المرمـر مكتـوب عليهـا، قـد أكـل علـى هـذه 
المائدة ألف ملك أعور، وألف ملك سليم العينين كلهم فارقوا الدنيا، وسكنوا األرمـاس والقبـور وسـار العسـكر 

خ عبــد الصــمد أمــامهم يــدلهم علــى الطريــق حتــى مضــى ذلــك اليــوم كلــه وثانيــة وثالثــة وٕاذا هــم برابيــة والشــي
عالية فنظروا إليهـا فـإذا عليهـا فـارس مـن نحـاس وفـي رأس رمحـه سـنان عـريض بـراق يكـاد يخطـف البصـر 



الفــارس متـوب عليـه أيهـا الواصــل إلـي إن كنـت ال تعـرف الطريــق الموصـلة إلـى مدينـة النحــاس فـافرك كـف 
  فإنه يدور ثم يقف فأي جهة وقف إليها فاسلكها وال خوف عليك وال حرج فإنها توصلك إلى مدينة النحاس.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الخامسة والستين بعد الخمسمائة 
ه البـرق الخـاطف وتوجـه إلـى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن األمير موسى فـرك كـف الفـارس فـدار كأنـ

غيــر الجهــة التــي كــانوا فيهــا فتوجــه القــوم فيهــا وســاروا فــإذا هــي طريــق حقيقيــة فســلكوها، ولــم يزالــوا ســائرين 
  يومهم وليلتهم حتى قطعوا بالدًا بعيدة.

فبينما هم سائرون يومًا من األيام وٕاذا هم بعمـود مـن الحجـر األسـود وفيـه شـخص غـائص فـي األرض إلـى 
وله جنان عظيمان وأربـع أيـادي يـدان منهـا كأيـدي اآلدميـين ويـدان كأيـدي السـباع فيهمـا مخالـب ولـه إبطيه 

شعر في رأسه كأنه أذناب الخيل وله عينان كأنهما مرآتان ولـه عـين ثالثـة فـي جبهتـه كعـين فهـد يلـوح منهـا 
  م إلى يوم القيامة.شرار النار وهو أسود طويل وينادي سبحان رب حكم النبالء العظيم والعذاب األلي

فلما عاينه القوم طارت عقولهم واندهشوا لما رأوا من صفته وولوا فقال األمير موسى للشيخ عبد الصـمد مـا 
هذا قال ال أدري ما هو فقال ادن منه وابحث عن أمره فلعله يكشف عن أمره ولعلك تطلـع علـى خبـره فقـال 

قال ال تخـافوا فإنـه مكفـوف عـنكم وعـن غيـركم بمـا هـو الشيخ عبد الصمد أصلح اهللا األمير إننا نخاف منه 
فيه فدنا منه الشيخ عبد الصمد وقال له أيها الشخص ما اسمك وما شأنك وما الذي جعلك في هـذا المكـان 
علــى هــذه الصــورة فقــال لــه أمــا أنــا فــإني عفريــت مــن الجــن واســمي داهــش بــن األعمــش، وأنــا مكفــوف ههنــا 

  لى ما شاء اهللا عز وجل.بالعظمة محبوس بالقدرة معذب إ
قــال األميــر موســى يــا شــيخ عبــد الصــمد اســأله مــا ســبب ســجنه فــي هــذا العمــود فســأله عــن ذلــك فقــال لــه  

العفريــت إن حــديثي عجيــب وذلــك أنــه كــان لــبعض أوالد إبلــيس صــنم مــن العقيــق األحمــر وكنــت مــوكًال بــه 
عســاكر الجــان ألــف ألــف يضــربون  وكــان يعبــده ملــك مــن ملــوك البحــر جليــل القــدر عظــيم الخطــر يقــود مــن

بــين يديــه بالســيوف ويجيبــون دعوتــه فــي الشــدائد وكــان الجــان الــذي يطعيونــه تحــت أمــري وطــاعتي يتبعــون 
قــولي إذا أمــرتهم وكــانوا كلهــم عصــاة عــن ســليمان بــن داود عليهمــا الســالم وكنــت أدخــل فــي جــوف الصــنم 

ثيــرة الســجود لــه منهمكــة علــى عبادتــه وكانــت فــآمرهم وأنهــاهم وكانــت ابنــة ذلــك الملــك تحــب ذلــك الصــنم ك
أحسن أهل زمانها ذات حسن وجمـال وبهـاء وكمـال فوصـفتها لسـليمان عليـه السـالم فأرسـل إلـى أبيهـا يقـول 
له زوجنـي ابنتـك واكسـر صـنمك العقيـق وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأن سـليمان نبـي اهللا فـإن أنـت فعلـت ذلـك 

ن أنـت أبيـت أتيتـك بجنـود ال طاقـة لـك بهـا، فاسـتعد للسـؤال جوابـًا والـبس كان لك مـا لنـا وعليـك مـا علينـا وإ 
للموت جلبابًا فسوف أسير لك بجنود تمأل الفضاء وتدرك كـاألمس الـذي مضـى، فلمـا جـاءه رسـول سـليمان 

  عليه السالم طغى وتجبر وتعاظم في نفسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  ة والستين بعد الخمسمائة وفي الليلة السادس
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن الملـك تجبـر وتعـاظم فـي نفسـه وتكبـر ثـم قـال لوزرائـه مـاذا تقولـون فـي 
أمر سليمان بن داود فإنه أرسل يطلب ابنتي وأن أكسر صنم العقيق، وأن أدخـل فـي دينـه فقـالوا أيهـا الملـك 

ي وسـط هـذا البحـر العظـيم فـإن هـو سـار إليـك اليقـدر عليـك العظيم هل يقدر سليمان أن يفعـل بـك وأنـت فـ
فإن مردة الجن يقاتلون معك وتستعين عليه بصنمك الذي تعبـده فإنـه يعينـك وينصـرك والصـواب أن تشـاور 

وتســمع مــا يكــون جوابــه فــإن أشــار عليــك أن تقاتلــه،  -يعنــون بــه الصــنم العقيــق األحمــر  -ربــك فــي ذلــك 
ســار الملــك مــن وقتــه وســاعته ودخــل علــى صــنمه بعــد أن قــرب القربــان وذبــح  فقاتلــه وٕاال فــال، فعنــد ذلــك

  الذبائح وخر له ساجدًا وجعل يبكي ويقول شعرًا: 
 وها سليمان يروم كسركا  يا رب إني عارف بقدركا

 فأمر فإني طائع ألمركا  يا رب إني طالب لنصركا

ومــن حولــه يســمع فــدخلت أنــا فــي جــوف  ثــم قــال ذلــك العفريــت الــذي نصــفه فــي العمــود للشــيخ عبــد الصــمد
  الصنم من جهلي وقلة عقلي وعدم اهتمامي بأمر سليمان وجعلت أقول شعرًا: 

 ألني بكل أمـر عـارف  أما أنا فلست منـه خـائف

 وٕانني للروح منه خاطـف  وٕان يرد حربي فإني زاحف

ليــه الســالم وعلــى مقاتلتــه، فلمــا فلمــا ســمع الملــك جــوابي لــه قــوي قلبــه وعــزم علــى حــرب ســليمان نبــي اهللا ع
حضــر رســول ســليمان ضــربه ضــربًا وجيعــًا ورد عليــه ردًا شــنيعًا وأرســل يهــدده ويقــول لــه مــع الرســول: لقــد 
حدثتك نفسك باألماني أتوعدني بزور األقـوال، فإمـا أن تسـير إلـي وٕامـا أن أسـير إليـك ثـم رجـع الرسـول إلـى 

  صل له.سليمان وأعلمه بجميع ما كان من أمره وما ح
فلمــا ســمع نبــي اهللا ســليمان ذلــك قامــت قيامتــه وثــارت عزيمتــه وجهــز عســاكره مــن الجــن واإلنــس والوحــوش 
والطير والهوام وأمر وزيره الدمرياط ملك الجن أن يجمع مردة الجن من كل مكان، فجمـع لـه مـن الشـياطين 

لف أو يزيدون وأعدوا العـدة ستمائة ألف وأمر آصف بن برخيا أن يجمع عساكره من اإلنس فكانت عدتهم أ
والسالح، وركـب هـو وجنـوده مـن الجـن واإلنـس علـى البسـاط والطيـر فـوق رأسـه طـائرة والوحـوش مـن تحـت 

  البساط سائرة حتى نزل بساحتك وأحاط بجزيرتك وقد مأل األرض بالجنود.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  خمسمائة وفي الليلة السابعة والستين بعد ال

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العفريــت قــال لمــا نــزل نبــي اهللا ســليمان عليــه الســالم بجيوشــه حــول 
الجزيرة أرسل إلى ملكنا يقول له: ها أنا قد أتيت فـاردد عـن نفسـك مـا نـزل، وٕاال فادخـل تحـت طـاعتي وأقـر 

ل وقـل أنـت ومـن معـك أشـهد أن ال إلـه برسالتي واكسر صنمك واعبد الواحد المعبود وزوجنـي ابنتـك بـالحال



إال اهللا وأشهد أن سليمان نبي اهللا، فـإن قلـت ذلـك كـان لـك األمـان والسـالمة وٕان أبيـت فـال يمنعـك تحصـنك 
منــي فــي هــذه الجزيــرة فــإن اهللا تبــارك وتعــالى أمــر الــريح بطــاعتي فأمرهــا أن تحملنــي إليــك بالبســاط وأجعلــك 

  عبرة ونكاًال لغيرك.
وبلغه رسالة نبي اهللا سليمان عليه السالم، فقال له: لـيس لهـذا األمـر الـذي طلبـه منـي سـبيل فجاء الرسول  

فأعلمه أني خارج إليه. فعاد الرسـول إلـى سـليمان ورد عليـه الجـواب، ثـم إن الملـك أرسـل إلـى أرضـه وجمـع 
ين فــي جزائــر لــه مــن الجــن الــذين كــانوا تحــت يــده ألــف ألــف، وضــم إلــيهم غيــرهم مــن المــردة والشــياطين الــذ

  البحار ورؤس الجبال ثم جهز عساكره وفتح خزائن السالح وفرقها عليهم.
أما نبي اهللا سليمان عليه السالم فإنه رتب جنـوده وأمـر الوحـوش أن تنقسـم شـطرين علـى يمـين القـوم وعلـى 

ن تضــرب شــمالهم وأمــر الطيــور أن تكــون فــي الجزائــر وأمرهــا عنــد الحملــة أن تختلــف أعيــنهم بمناقيرهــا، وأ
  وجوههم بأجنحتها وأمر الوحوش أن تفترس خيولهم فقالوا السمع والطاعة هللا ولك يا نبي اهللا.

ثم إن سليمان نصب لـه سـريرًا مـن المرمـر مرصـعًا بـالجوهر مصـفحًا بصـفائح الـذهب األحمـر وجعـل وزيـره 
نــس علــى يمينــه آصــف بــن برخيــا علــى الجانــب األيمــن ووزيــره الــدمرياط علــى الجانــب األيســر وملــوك اإل

وملوك الجن على يساره والوحوش واألفاعي والحيات أمامه، ثـم زحفـوا علينـا زحفـة واحـدة وتحاربنـا معـه فـي 
أرض واسعة مدة يومين ووقع البالء في الثالث فنفذ فينا قضاء اهللا تعالى وكان أول من حمل على سليمان 

هم وأطلـب قتـال الـدمرياط وٕاذا بـه قـد بـرز كأنـه أنا وجنودي، وقلت ألصحابي الزموا مـواطنكم حتـى أبـرز إلـي
الجبل العظيم ونيرانه تلتهب ودخانـه مرتفـع فأقبـل ورمـاني بشـهاب مـن نـار فغلـب سـهمه علـى نـاري وصـرخ 

  صرخة عظيمة تخيلت منها أن السماء انطبقت علي واهتزت لصوته الجبال.
نا علـى بعـض وارتفعـت النيـران وعـال ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حملة واحدة وحملنـا علـيهم وصـرخ بعضـ

الــدخان وكــادت القلــوب أن تنفطــر وقامــت الحــرب علــى ســاق، وصــارت الطيــور تقاتــل فــي الهــواء والوحــوش 
  تقاتل في الثرى، وأنا أقاتل الدمرياط حتى أعياني وأعييته.

ر ثــم بعــد ذلــك ضــعفت وخــذلت أصــحابي وجنــودي وانهزمــت عشــائري وصــاح نبــي اهللا ســليمان هــذا الجبــا
العظيم النحس الذميم، فحملت اإلنـس علـى اإلنـس والجـن علـى الجـن ووقعـت بملكنـا الهزيمـة وكنـا لسـليمان 
غنيمـــة، وحملـــت العســـاكر علـــى جيوشـــنا والوحـــوش حـــولهم يمينـــًا وشـــماًال، والطيـــور فـــوق رؤوســـنا تخطـــف 

م والوحـوش تـنهش الخيـول أبصار القوم تارة بمخالبها، وتارة بمناقيرها، وتارة تضرب بأجنحتها في وجوه القـو 
وتفترس الرجال، حتى أكثر القوم على وجه األرض كجذوع النخل وأمـا أنـا فطـرت مـن بـين أيـادي الـدمرياط 

  فتبعني مسيرة ثالثة أشهر حتى لحقني ووقعت كما ترون.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  حكاية مدينة النحاس



  عد الخمسمائة وفي الليلة الثامنة والستين ب
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجني الذي في العامود لما حكـى لهـم حكايتـه مـن أولهـا إلـى أن سـجن 
في العامود، قالوا له أين الطريق الموصلة إلى مدينة النحاس فأشار لنا إلى طريـق المدينـة وٕاذا بيننـا وبينهـا 

عــرف لــه أثــر، وســورها كأنــه قطعــة مــن جبــل أو حديــد خمســة وعشــرون بابــًا ال يظهــر منهــا بــاب واحــد وال ي
صب في قالب، فنزل القوم ونزل األمير موسى والشيخ عبد الصمد واجتهدوا أن يعرفوا لهـا بابـًا ويجـدوا لهـا 
سبيًال فلم يصلوا إلى ذلك فقال األمير موسى يا طالب كيف الحيلة في دخول هـذه المدينـة فالبـد أن نعـرف 

قـال طالـب أصـلح اهللا األميـر لنسـتريح يـومين أو ثالثـة ونـدبر الحيلـة إن شـاء اهللا تعـالى لها بابًا ندخل منه ف
  في الوصول إليها والدخول فيها.

قال: فعند ذلك أمر األمير موسى بعض غلمانه أن يركب جمًال ويطوف حول المدينة لعله يطلع علـى أثـر 
غلمانـه وسـار حولهـا يـومين بلياليهمـا باب، أو موضع قصر في المكـان الـذي هـم فيـه نـازلون فركـب بعـض 

يجــد الســـير وال يســـتريح فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث أشـــرف علـــى أصـــحابه، وهـــو مـــدهوش لمـــا رأى مـــن طولهـــا 
  وارتفاعها، ثم قال أيها األمير إن أهون موضع فيها هذا الموضع.

و مشــرف ثــم إن األميــر موســى أخــذ طالــب بــن ســهل والشــيخ عبــد الصــمد، وصــعد علــى جبــل مقابلهــا وهــ
عليهــا، فلمــا طلعــوا ذلــك الجبــل رأوا مدينــة لــم تــر العيــون أعظــم منهــا، قصــورها عاليــة وقبابهــا زاهيــة ودورهــا 
عامرات وأنهارها جاريـات وأشـجارها مثمـرات وأنهارهـا يانعـات وهـي مدينـة بـأبواب منيعـة خاليـة مـدة ال حـس 

وينمــق الغــراب فــي نواحيهــا وشــوارعها فيهــا، وال انــس يصــفر البــوم فــي جهاتهــا ويحــوم الطيــر فــي عرضــاتها 
  ويبكي على من كان فيها.

فوقف األمير موسى يتندم على خلوها من السكان، وخرابها من األهـل والقطـان وقـال سـبحان مـن ال تغيـره  
الدهور واألزمان خالق الخلق بقدرته فبينما هو يسبح اهللا عز وجل إذ حانت منه التفاتة إلى جهة وغذا فيها 

اح مــن الرخــام األبــيض وهــي تلــوح مــن البعــد، فــدنا منــه فــإذا هــي منقوشــة مكتوبــة فــأمر أن تقــرأ ســبعة ألــو 
كتابتها، فتقدم الشيخ عبد الصمد وتأملها وقرأها فإذا فيها وعظ واعتبار وزجر لذوي األبصار، مكتوب علـى 

نـه سـنينك وأعوانـك أمـا اللوح األول بـالقلم اليونـاني يـا ابـن آدم مـاذا أغفلـك عـن أمـر هـو أمامـك قـد ألهتـك ع
علمت أن كأس المنية لك يترع وعن قريب له تتجرع فانظر لنفسك قبل دخولـك رمسـك أيـن مـن ملـك الـبالد 
وأذل العباد وقاد الجيوش نزل بهم واهللا هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب المنازل العامرات فـنقلهم مـن 

 هذه األبيات: سعة القصور إلى ضيق القبور وفي أسفل اللوح مكتوب 

 قد فارقوا ما بنوا فيها وما عمروا  أين الملوك ومن باألرض قد عمروا

 عادوا رميمًا به من بعد ما دثـروا  وأصبحوا رهن قبر بالذي عمـلـوا

 وأين ما جمعوا فيها وما ادخـروا  أين العساكر ما ردت وما نفـعـت

 وزر وال لم ينجهم مـنـه أمـوال  أتاهم رب العرش علـى عـجـل



ــدنيا هــو غايــة التوفيــق ونهايــة  فبكــى األميــر موســى وجــرت دموعــه علــى خــده، وقــال: واهللا إن الزهــد فــي ال
التحقيــق ثــم إنــه أحضــر دواة وقرطاســًا وكتــب مــا علــى اللــوح األول، ثــم إنــه دنــا مــن اللــوح الثــاني وٕاذا عليــه 

، أال تعلـم أن الـدنيا دار بـوار مـا ألحـد مكتوب يا ابن آدم ما غرك بقديم األزل وما ألهـاك عـن حلـول األجـل
فيهــا قــرار وأنــت نــاظر إليهــا ومكــب عليهــا، أيــن الملــوك الــذين عمــروا العــراق وملكــوا اآلفــاق أيــن مــن عمــروا 
أصفهان وبالد خراسان دعـاهم داعـي المنايـا فأجـابوه ونـاداهم منـادي الفنـاء فلبـوه ومـا نفعهـم مـا بنـوا وشـيدوا 

  دوا وفي أسفل اللوح مكتوب هذه األبيات: وال رد عنهم ما جمعوا وعد
 غرفًا به لم يحكـهـا بـنـيان  أين الذين بنـوا لـذاك وشـيدوا

 من ذل تقدير اإلله فـهـانـوا  جمعوا العساكر والجيوش مخافة

 كـانـوا تركوا البالد كأنهم ما  أين األكاسرة المناع حصونهـم

  ظيم ثم كتب ما عليه ودنا من اللوح الثالث.فبكى األمير وقال واهللا لقد خلقنا ألمر ع
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والستين بعد الخمسمائة 

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن األميـر موسـى دنـا مـن اللـوح الثالـث فوجـد فيـه مكتوبـًا يـا ابـن آدم أنـت 
كــل يــوم مــن عمــرك مــاض وأنــت قــانع وراض فقــدم الــزاد ليــوم الميعــاد  بحــب الــدنيا اله وعــن أمــر ربــك ســاه

  واستعد لرد الجواب بين يدي رب العباد وفي أسفل اللوح مكتوب هذه األبيات: 
 سندًا وهندًا واعتدى وتجبـرا  أين الذي عمر البالد بأسرهـا

 والنوب لما أن طغى وتكبـرا  والزنج والحبش استقاد ألمـره

 هيهات أن تلقى بذلك مخبـرا  ًا بما في قبـرهال تنتظر خير 

 لم ينجه من قصره ما عمـرا  فدعته من ريب المنون حوادث

فبكى األمير موسى بكاء شديدًا ثم دنا من اللوح الرابع فرأى مكتوبـًا عليـه يـا ابـن آدم كـم يملـك مـوالك وأنـت 
ال تغرنـك أيامـك ولياليـك، وسـاعاتك خائض في بحر لهواك كـل يـوم أوحـى إليـك أنـك ال تمـوت، يـا ابـن آدم 

الملهية وغفالتها واعلم أن الموت لـك مرصـدًا وعلـى كتفـك صـاعدًا مـا مـن يـوم يمضـي إال صـبحك صـباحا 
ومســاك مســاء فاحــذر مــن هجمتــه واســتعد لــه فكــأني بــك وقــد جعلــت طــول حياتــك وضــعت لــذات أوقاتــك، 

لدنيا نسجة العنكبوت ورأى في أسفل اللوح مكتوبًا فاسمع مقالي وثق بمولى الموالي ليس للدنيا ثبوت، إنما ا
  هذه األبيات: 

 وتولى مشـيدهـا ثـم عـال  أين من أسس الذرى وبنـاهـا

  كلهم عن تلك الصياصي تولى  أين أهل الحصون من سكنوها



 فيه حقًا كل السرائر تبـلـى  أصبحوا في القبور رهنًا ليوم

 زال للكـرامة أهـالوهو ما  ليس يبقى سوى اإلله تعالـى

فبكى األمير موسى وكتب ذلك ونزل من فوق الجبل وقد صور الدنيا بين عينيه، فلما وصـل إلـى العسـكر  
وأقاموا يومهم يدبرون الحيلة في دخول المدنية، فقال األمير موسى لوزيره طالـب بـن سـهل ولمـن حولـه مـن 

لعلنــا نجســد فيهــا مــا نتقــرب بــه إلــى أميــر  خواصــه كيــف تكــون الحيلــة فــي دخــول المدينــة لننظــر عجائبهــا
  المؤمنين.

فقــال طالــب بــن ســهل أدام اهللا نعمــة األميــر نعمــل ســلمًا ونصــعد عليــه لعلنــا نصــل إلــى البــاب مــن الــداخل، 
فقال األمير موسى هذا ما خطـر ببـالي وهـو نعـم الـرأي، ثـم إنـه عـاد بالنجـارين والحـدادين وأمـرهم أن يسـووا 

مصــفحًا بصــفائح الحديــد، ففعلــوه وأحكمــوه ومكثــوا فــي عملــه شــهرًا كــامًال واجتمعــت  األخشــاب ويعملــوا ســلماً 
  عليه الرجال فأقاموه وألصقوه بالسور، فجاء مساويًا له كأنه قد عمل له قبل ذلك اليوم.

فتعجب األمير موسى منه وقال بارك اهللا فيكم كأنكم قستموه عليه من حسن صنعتكم ثـم إن األميـر موسـى 
اس من يطلع منكم على هذا السـلم ويصـعد فـوق السـور ويمشـي عليـه ويتحايـل فـي نزولـه إلـى أسـفل قال للن

المدينــة لينظــر كيــف األمــر ثــم يخبرنــا بكيفيــة فــتح البــاب، فقــال أحــدهم أنــا أصــعد عليــه أيهــا األميــر وأنــزل 
عـاله ثـم قـام أفتحه فقال لـه األميـر موسـى اصـعد بـارك اهللا فيـك فصـعد الرجـل علـى السـلم حتـى صـار فـي أ

علــى قدميــه وشــخص إلــى المدينــة وصــفق بكفيــه وصــاح بــأعلى صــوته وقــال أنــت ملــيح، ورمــى بنفســه مــن 
  داخل المدينة فانهرس لحمه على عظمه.

فقال األمير موسى هذا فعل العاقل فكيـف يكـون فعـل المجنـون، إن كنـا نفعـل هـذا بجميـع أصـحابنا لـم يبـق 
ة أميــر المــؤمنين ارحلــوا فــال حاجــة لنــا بهــذه فقــال بعضــهم لعــل مــنهم أحــد فنعجــز عــن قضــاء حاجتنــا وحاجــ

غير هذا أثبت منه فصعد ثان وثالث ورابع وخامس فما زالوا يصعدون من ذلك السلم إلى السور واحدًا بعد 
  واحد إلى أن راح منهم اثني عشر رجًال وهم يفعلون كما فعل األول.

المجـرب كغيـر المجـرب، فقـال لـه األميـر موسـى ال تفعـل  فقال اليخ عبد الصمد ما لهذا األمر غيري وليس
ذلك وال أمكنك من الطلوع إلى هذا السور ألنك إذا مت كنت سببًا لموتنـا كلنـا وال يبقـى منـا أحـد ألنـك أنـت 
دليل القوم فقال له الشيخ عبد الصـمد لعـل ذلـك يكـون علـى يـدي بمشـيئة اهللا تعـالى فـاتفق القـوم كلهـم علـى 

  صعوده.
لشيخ عبد الصمد قام ونشط نفسه وقال بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم إنه صعد على السـمل وهـو يـذكر ثم إن ا

اهللا تعــالى ويقــرأ آيــات النجــاة، إلــى أن بلــغ أعلــى الســور ثــم إنــه صــفق بيديــه وشــخص ببصــره فصــاح عليــه 
نــا إليــه راجعــون إن وقــع القــوم جميعــًا وقــالوا أيهــا الشــيخ عبــد الصــمد ال تفعــل وال تلــق نفســك وقــالوا إنــا هللا وإ 

الشيخ عبد الصمد هلكنا بأجمعنا، ثم إن الشيخ عبد الصمد ضحك ضحكًا زائدًا وجلـس سـاعة طويلـة يـذكر 
اهللا تعـالى ويتلـو آيــات النجـاة، ثـم إنــه قـام علـى حيلــه ونـادى بـأعلى صــوته أيهـا األميـر ال بــأس علـيكم، فقــد 



م اهللا الرحمن الرحيم، فقال لـه األميـر مـا رأيـت أيهـا صرف اهللا عز وجل عني كيد الشيطان ومكره ببركة بس
  الشيخ قال لما وصلت أعلى السور رأيت عشر جوار كأنهن األقمار وهن يناديني.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السبعون بعد الخمسمائة 
مــا وصــلت أعلــى الســور رأيــت عشــر جــوار قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الشــيخ عبــد الصــمد قــال ل 

كأنهن األقمار، وهن يشرن بأيديهن أن تعال إلينا وتخيل لي أن تحتي بحرًا من الماء فأردت أن ألقي نفسي 
كمــا فعــل أصــحابنا، فــرأيتهم مــوتى فتماســكت عــنهم وتلــوت شــيئًا مــن كتــاب اهللا تعــالى، فصــرف اهللا عنــي 

 عني كيدهن وسحرهن والشك إن هذا سحر مكية صنعها أهـل كيدهن وانصرفن عني فلم أرم نفسي ورد اهللا
تلــك المدينــة ليــردوا عنهــا كــل مــن أراد أن شــرف عليهــا ويــروم الوصــول إليهــا وهــؤالء أصــحابنا مطروحــون 
موتى، ثم إنه مشى على السور إلى أن وصل إلى البرجين النحاسيين فـرأى لهمـا بـابين مـن الـذهب وال قفـل 

مة للفتح، ثم وقف الشيخ أمام الباب وتأمل فرأى فـي وسـط البـاب صـورة فـارس مـن عليهما وليس فيهما عال
نحــاس لــه كــف ممــدود كأنــه يشــير بــه وفيــه خــط مكتــوب فقــرأه الشــيخ عبــد الصــمد، فــإذا فيــه افــرك المســمار 
الذي في سـرة الفـارس اثنـي عشـر فركـة فـإن البـاب ينفـتح فتأمـل الفـارس فـإذا فـي سـرته مسـمار محكـم مـتقن 

ففركــه اثنــي عشــر فركــة فــانفتح البــاب فــي الحــال ولــه صــوت كالرعــد فــدخل منــه الشــيخ عبــد الصــمد مكــين 
وكان رجًال فاضًال عالمًا بجميع اللغات واألقالم، فمشى إلـى أن دخـل دهليـزًا طـويًال نـزل منـه علـى درجـات 

ة والقسـى المـوترة فوجده بدكك حسنة وعليهـا أقـوام مـوتى وفـوق رؤوسـهم التـروس المكلفـة والحسـامات المرهفـ
  والسهام المفوقة وخلف الباب عامود من حديد ومتاريس من خشب وأقفال رقيقة وآالت محكمة.

فقال الشيخ عبد الصمد في نفسه لعل المفاتحي عند هؤالء القوم، ثم نظـر بعينـه، وٕاذا هـو بشـيخ يظهـر أنـه 
الصمد وما يدريك أن تكون مفـاتيح هـذه أكبرهم سنًا وهو على دكة عالية بين القوم الموتى فقال الشيخ عبد 

المدينة مع هذا الشيخ ولعله بـواب المدينـة وهـؤالء مـن تحـت يـده، فـدنا منـه ورفـع ثيابـه وٕاذا بالمفـاتيح معلقـة 
  في وسطه.

فلمــا رآهــا الشــيخ عبــد الصــمد فــرح فرحــًا شــديدًأ وكــاد عقلــه أن يطيــر مــن الفرحــة، ثــم إن الشــيخ عبــد الصــمد 
من البـاب وفـتح األقفـال وجـذب البـاب والمتـاريس واآلالت فانفتحـت وانفـتح البـاب بصـوت أخذ المفاتيح ودنا 

كالرعــد لكبــره وهولــه وعظــم آالتــه فعنــد ذلــك كبــر الشــيخ وكبــر القــوم معــه واستبشــروا وفرحــوا وفــرح األميــر 
الدخول من بسالمة الشيخ عبد الصمد وفتح باب المدينة وقد شكره القوم على ما فعله فبادر العسكر كلهم ب

بــاب فصــاح علــيهم األميــر موســى وقــال لهــم يــا قــوم ال نــأمن إذا دخلنــا كلنــا مــن أمــر يحــدث ولكــن يــدخل 
  النصف ويتأخر النصف.

ثـــم إن األميـــر موســـى دخـــل مـــن البـــاب ومعـــه نصـــف القـــوم وهـــم حـــاملون آالت الحـــرب فنظـــر القـــوم إلـــى 
والنواب راقدين فوق الفراش الحرير موتى كلهم  أصحابهم وهم ميتون فدفنوهم ورأوا البوابين والخدم والحجاب



ودخلوا إلى سوق المدينة فنظروا سوقًا عظيمـة عاليـة األبنيـة ال يخـرج بعضـها عـن بعـض والـدكاكين مفتحـة 
والمــوازين معلقــة والنحــاس مصــفوفًا والخانــات مآلنــة مــن جميــع البضــائع ورأوا التجــار مــوتى علــى دكــاكينهم 

  ت منهم العظام وصاروا عبرة لمن اعتبر.وقد يبست منهم الجلود ونخر 
ونظروا إلى أربعـة أسـواق مسـتقالت كالهشـيم مملـوءة بالمـال فتركوهـا ومضـوا إلـى سـوق الخـز، وٕاذا فيـه مـن 
الحرير والديباج ما هو منسوج بالذهب األحمر والفضة البيضاء على اختالف األلوان وأصحابه موتى رقود 

ا فتركـوهم ومضـوا إلـى سـوق الجـواهر واللؤلـؤ واليـاقوت فتركـوه ومضـوا على انطـاع األديـم يكـادون أن ينطقـو 
إلى سوق الصيارفة، فوجدوهم موتى وتحتهم أنواع الحرير واالبريسم ودكاكينهم مملوءة من الذهب والفضـة، 
فتركـوهم ومضــوا إلــى سـوق العطــارين فــإذا دكــاكينهم مملـوءة بــأنواع العطريــات ونـوافح المســك والعنبــر العــود 

  افور وغير ذلك وأهلها كلهم موتى وليس عندهم شيء من المأكول.والك
!فلما طلعوا من سوق العطارين وجدوا قريبًا منه قصرًا مزخرفًا متقنًا، فـدخلوه فوجـدوا أعالمـًا منشـورة وسـيوفًا 
مجردة وقسيًا موترة وترسًا معلقـة بسالسـل مـن الـذهب والفضـة وخـوذًا مطليـة بالـذهب األحمـر، وفـي دهـاليز 
ذلك القصر دكـك مـن العـاج المصـفح بالـذهب الوهـاج االبريسـم، وعليهـا رجـال قـد يبسـت مـنهم الجلـود علـى 
العظام يحتسبهم الجاهـل قيامـًا ولكـنهم مـن عـدم القـوت مـاتوا وذاقـوا الحمـام، فعنـد ذلـك وقـف األميـر موسـى 

أحســن صــفة وأتقــن يســبح اهللا تعــالى ويقدســه وينظــر إلــى حســن ذلــك القصــر ومحكــم بنائــه وعجيــب صــنعه ب
   هندسة وأكثر نقشة بالالزورد األخضر مكتوب على دائرة هذه األبيات: 

 وكن على حذر من قبل ترتـحـل  انظر إلى ما ترى يا أيها الـرجـل

 فكل ساكن دارًا سـوف يرتـحـل  وقدم الزاد من خـير تـفـوز بـه

  بما عملوافأصبحوا في الثرى رهنًا   وانظر إلى معشر زانوا منازلـهـم

 لم ينجهم مالهم لما انقضى األجـل  بنوا فما نفع الـبـنـيان وادخـروا

 إلى القبور ولم ينفعـهـم األمـل  كم أملوا غير مقدور لهم فمـضـوا

 لذل ضيق لحد ساء مـا نـزلـوا  واستنزلوا من أعالي عز رتبتـهـم

 والـحـلـلأين األسرة والتيجـان   فجاءهم صارخ من بعد ما دفـنـوا

 من دونها تضرب األستار والكلـل  أين الوجوه التي كانت مـحـجـبة

 أما الخدود فعندها الورد منتـقـل  فأفصح القبر عنهم حسب سائلـهـم

 أكلوا فأصبحوا بعد طيب األكل قد  قد طال ما أكلوا يومًا وما شـربـوا

  ودخل القصر. فبكى األمير موسى حتى غشي عليه، وأمر بكتابة هذا الشعر
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الواحدة والسبعون بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن األمير موسى دخل القصر فرأى حجرة كبيرة وأربع مجالس عاليـة كبـارًا 

كبيــرة مــن المرمــر وعليهــا خيمــة مــن متقابلــة واســعة منقوشــة بالــذهب والفضــة مختلفــة وفــي وســطها فســقية 
الديباج وفـي تلـك المجـالس جهـات، وفـي تلـك الجهـات فسـاقي مزخرفـة وحيضـان مرخمـة ومجـار تجـري مـن 

  تحت تلك المجالس، وتلك األنهر األربعة تجري وتجتمع في بحيرة عظيمة مرخمة باختالف األلوان.
لس، فــدخلوا المجلــس األول، فوجــدوه مملــوءًا ثــم قــال األميــر موســى للشــيخ عبــد الصــمد ادخــل بنــا هــذه المجــا

من الذهب والفضة البيضاء واللؤلؤ والجواهر واليواقيت والمعادن النفيسـة ووجـدوا فيهـا صـناديق مملـوءة مـن 
الديباج األحمر واألصـفر واألبـيض، ثـم إنهـم انتقلـوا إلـى المجلـس الثـاني ففتحـوا خزانـة فيـه فـإذا هـي مملـوءة 

ن الخــوذ المذهبــة والــدروع الداوديــة والســيوف الهنديــة والرمــاح الخطيــة والــدبابيس بالســالح وآالت الحــرب مــ
الخوارزميــة، وغيرهــا مــن أصــناف آالت الحــرب والكفــاح ثــم انتقلــوا إلــى المجلــس الثالــث فوجــدوا فيــه خــزائن 

آلت الطعـام عليها أقفال مغلقة وفوقها ستارات منقوشة بأنواع الطراز، ففتحوا منها خزانة فوجـدوها مملـوءة بـا
والشــراب مــن أصــناف الــذهب والفضــة وســكارج البلــور واألقــداح المرصــعة بــاللؤلؤ الرطــب وكاســات العقيــق 

  وغير ذلك فجعلوا يأخذون ما يصلح لهم من ذلك ويحمل كل واحد من العسكر ما يقدر عليه.
ــًا مــن الصــاج متــداخًال فيــه ال ــا باب عــاج واألبنــوس وهــو فلمــا عزمــوا علــى الخــروج مــن تلــك المجــالس رأوا هن

مصـفح بالـذهب الوهـاج فـي وسـط ذلــك القصـر وعليـه سـتر مسـبول مــن حريـر منقـوش بـأنواع الطـراز وعليــه 
أقفــال مــن الفضــة البيضــاء تفــتح بالحيلــة بغيــر مفتــاح، فتقــدم الشــيخ عبــد الصــمد إلــى تلــك األقفــال وفتحهــا 

ذلـك الـدهليز بواقـع عليهـا صـور مـن بمعرفته وشجاعته وبراعته فدخل القوم من دهليـز مـرخم، وفـي جوانـب 
أصناف الوحوش والطيور وكل ذلـك مـن ذهـب أحمـر وفضـة بيضـاء وأعينهـا مـن الـدر واليواقيـت تحيـر كـل 

  من رآها، ثم وصلوا إلى قاعة مصنوعة.
فلمـا رآهــا األميـر موســى والشـيخ عبــد الصـمد اندهشــا مـن صــنعتها، ثـم إنهــم عبـروا فوجــدوا قاعـة مصــنوعة  

منقوش بالجواهر يتـوهم النـاظر إليهـا أن فـي طريقهـا مـاء جاريـة لـو مـر عليـه لزلـق فـأمر  من رخام مصقول
األميـر موســى الشــيخ عبـد الصــمد أن يطــرح عليهــا شـيء حتــى يتمكنــوا أن يمشــوا عليهـا، ففعــل ذلــك وتحيــل 

أحسـن  حتى عبروا فوجدوا فيها قبة عظيمة مبنية بحجـارة مطليـة بالـذهب لـم يشـاهد القـوم فـي جميـع مـا رأوه
منها. وفي وسط تلك القبة قبة عظيمة من المرمر بدائرها شبابيك منقوشة مرصعة بقضـبان الزمـرد ال يقـدر 
عليهــا أحــد مــن الملــوك، وفيهــا خيمــة مــن الــديباج منصــوبة علــى أعمــدة مــن الــذهب األحمــر، وفيهــا طيــور 

فسـقية وموضـوع علـى  وأرجلها من الزمرد األخضـر، وتحـت كـل طيـر شـبكة مـن اللؤلـؤ الرطـب مجللـة علـى
الفسقية سرير مرصع بالدر والجواهر والياقوت وعلـى السـرير جاريـة كأنهـا الشـمس الضـاحية لـم يـر الـراؤون 
أحسن منها وعليها ثوب من اللؤلؤ الرطب وعلى رأسها تاج من الذهب األحمر وعصابة من الجوهر، وفـي 

جوهرتــان نورهمــا كنــور الشــمس وهــي  عنقهــا عقــد مــن الجــوهر وفــي وســطه جــواهر مشــرقة. وعلــى جوانبهــا
  كأنها ناظرة إليهم تتأملهم.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن األميــر موســى لمــا رأى هــذه الجاريــة تعجــب غايــة العجــب مــن جمالهــا 

رة خــديها وســواد شــعرها يظــن النــاظر أنهــا بالحيــاة وليســت ميتــة، فقــالوا لهــا الســالم وتحيــر مــن حســنها وحمــ
عليك أيتها الجارية فقال لها طالب بن سـهل أصـلح اهللا شـأنك أعلـم أن هـذه الجاريـة ميتـة ال روح فيهـا فمـن 

د قلعــت أيــن لهــا أن تــرد الســالم ثــم إن طالــب بــن ســهل قــال لــه أيهــا األميــر إنهــا صــورة مــدبرة بالحكمــة وقــ
عيناها بعد موتها وجعل تحتها زئبق وأعيدتا إلى مكانهما فهما يلمعان كأنما يحركهما الهدب يتخيـل للنـاظر 
أنها ترمش بعينيها وهي ميتة، فقال األمير موسى سبحان الذي قهر العباد بالموت وأمـا السـرير الـذي عليـه 

ود بيـد أحـدهما آلـة مـن الفـوالذ، وبيـد اآلخـر الجارية فله درج وعلى الدرج عبدان أحدهما أبـيض، واآلخـر أسـ
ســيف مجــوهر يخطــف األبصــار وبــين يــدي العبــدين لــوح مــن ذهــب وفيــه كتابــة تقــرأ وهــي: بســم اهللا الــرحمن 
الرحيم، الحمد هللا خالق اإلنسان وهو رب األرباب ومسبب األسباب بسم اهللا الباقي السرمدي بسـم اهللا مقـدر 

جهلك بطول األمل ومـا أسـهاك عـن حلـول األجـل. أمـا علمـت أن المـوت لـك القضاء والقدر يا ابن آدم ما أ
قد دعا وٕالى قـبض روحـك قـد سـعى فكـن علـى أهبـة الرحيـل وتـزود مـن الـدنيا فسـتفارقها بعـد قليـل. أيـن آدم 
أبو البشر أين نوح وما نسل أين الملوك األكاسرة والقياصرة أيـن ملـوك الهنـد والعـراق أيـن ملـوك اآلفـاق أيـن 

لقد خلت منهم الديار وقد فارقوا األهـل واألوطـان أيـن ملـوك العجـم والعـرب لقـد  ؟ك العمالقة أين الجبابرةملو 
لقد ماتوا جميعًا أين قـارون وهامـان أيـن شـداد بـن عـاد  ؟ماتوا بأجمعهم وصاروا رممًا أين السادة ذوو الرتب

يار فهــل قــدموا ليــوم الميعــاد واســتعدوا بــن كنعــان وذووا األوتــاد قرضــهم اهللا قــارض األعمــار وخلــى مــنهم الــد
لجواب رب العباد يا هذا إن كنت ال تعرفني فأنا أعرفك باسمي ونسبي أنا ترمزين بنـت عمالقـة الملـوك مـن 
ــم يملكــه أحــد مــن الملــوك، وعــدلت فــي القضــية وأنصــفت بــين الرعيــة  الــذين عــدلوا فــي الــيالد وملكــت مــا ل

ي ســرور وعــيش رغيــد وأعتقــت الجــواري والعبيــد حتــى نــزل بــي وأعطيــت ووهبــت، وقــد عشــت زمنــًا طــويًال فــ
طارق وحلت بين يدي الرزايا وذلك أنه قد تواترت علينا سبع سـنين لـم ينـزل علينـا مـاء مـن السـماء وال نبـت 
لنــا عشــب علــى وجــه األرض فأكلنــا مــا كــان عنــدنا مــن القــوت فلــم يجــدوه ثــم عــادوا غلينــا بالمــال بعــد طــول 

نــا أموالنــا وذخائرنــا وأغلقنــا أبــواب الحصــون التــي بمــدينتنا وســلمنا الحكــم لربنــا وفوضــنا الغيبــة فحينئــذ أظهر 
أمرنا لمالكنا فمتنا جميعًا كما ترانا وتركنا ما عمرنا وما ادخرنا فهذا هو الخبر وما بعد العـين إال األثـر وقـد 

  نظروا في أسفل اللوح فرأوا مكتوبًا فيه هذه األبيات: 
 عن كل ما ادخرت كفاك ترتحلوا  بـك األمــل بنـي آدم ال يهـزأ

 وقد سعى قبلك الماضون واألول  أراك ترغب في الدنيا وزينتـهـا

 فلم يرد القضا لما انتهى األجـل  قد حصلوا المال من حل ومن حرم



 وارتحـلـوا فخلفوا المال والبنيان  قادوا العساكر أفواجًا وقد جمعـوا

 وقد أقاموا به رهنًا بما عمـلـوا  رقدواإلى قبور وضيق في الثرى 

 في جنح ليل بدار ما بهـا نـزل  كأنما الركب قد حطوا رحالهمـو

 فيها مقام فشدوا بعد ما نـزلـوا  فقال صاحبها يا قوم ليس لـكـم

 وال يطيب له حل ومـرتـحـل  فكلهم خائف أضحى بهـا وجـال

 العـمـل تقوى ربكوليس إال ب  فقدم الزاد من خير تسـير غـدا

فبكى األمير موسى لما سمع هذا الكالم وقال واهللا إن التقوى هي رأس األمور والتحقيق والـركن الوثيـق وٕان 
الموت هو الحق المبين، والوعد اليقين فراع فيه يا هـذا المرجـع والمـآب واعتبـر بمـن سـلف قبلـك فـي التـراب 

قبـر دعـاك وبيـاض شـعرك علـى نفسـك قـد نعـاك فكـن علـى وبادر إلى سبيل الميعاد، أما تـرى الشـيب إلـى ال
يقظـة الرحيــل والحسـاب، يــا ابـن آدم مــا أقســى قلبـك فمــا غـرك بربــك أيــن األمـراء الســالفة العبـرة لمــن يعتبــر، 
أين ملوك الصين أهل البأس والتمكين، أين عاد بن شداد وما بنى وعمر ابن النموردو الذي طغـى وتجبـر، 

ر كلهم قد قهرهم الموت علـى االثـر، فمـا بقـي صـغيرًا وال كبيـرًا وال أنثـى وال ذكـر أين فرعون الذي جحد وكف
قرضهم قارض األعمار ومكور الليل على النهار اعلم أيها الواصل إلـى هـذا المكـان ممـن رآنـا أنـه ال يغتـر 

وأحسـن  بشيء من الدنيا وحطامها، فإنها غدارة مكارة ودار بور وغـرو، فطـوبى لعبـد ذكـر ذنبـه وخشـي ربـه
المعاملة وقدم الزاد ليوم المعاد فمن وصل إلى مدينتنا ودخلها وسـهل اهللا عليـه دخولهـا فيأخـذ مـن المـال مـا 
يقــدر عليــه وال يمــس مــن فــوق جســدي شــيئًا فإنــه ســتر لعــورتي وجهــازي مــن الــدنيا فليتــق اهللا وال يســلب منــه 

لديـه والسـالم، فأسـأل اهللا أن يكفـيكم شـر شيئًا فيهلك نفسـه، وقـد جعلـت ذلـك نصـيحة منـي إليـه وأمانـة منـي 
  الباليا والسقام.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن األمير موسى لمـا سـمع هـذا الكـالم بكـى بكـاء شـديدًا حتـى غشـي عليـه 

مــا رآه واعتبـر بمـا شــاهده ثـم قــال ألصـحابه ائتـوا باألعــدال واملوهـا مــن هـذه األمــوال فلمـا أفـاق كتــب جميـع 
وهــذه األوانــي والتحــف والجــواهر فقــال طالــب بــن ســهل لألميــر موســى أيهــا األميــر اتــرك هــذه الجاريــة بمــا 

لـى عليها وهو شيء ال نظير له وال يوجد في وقت مثله أوفـى مـا أخـذت مـن األمـوال وأحسـن هديـة تتقـرب إ
أمير المؤمنين، فقال األمير موسى يا هذا ألم تسمع ما أوصت به الجارية في هذا اللوح السـيما وقـد جعلتـه 
أمانة ومـا نحـن مـن أهـل الخيانـة فقـال الـوزير طالـب وهـل ألجـل هـذه الكلمـات تتـرك األمـوال وهـذه الجـواهر 

ب مـن القطـن نسـتر بـه هـذه الجاريـة وهي ميتة فماذا ستصنع بهذا وهو زين الدنيا وجمال األحياء ويكفي ثو 
فهي أحق به منهـا يـا مـن السـلم وصـعد علـى الـدرج حتـى صـار بـين العمـودين ووصـل بـين الشخصـين وٕاذا 



بأحد الشخصين ضربه في ظهره واآلخر بالسـيف الـذي فـي يـده ورمـى رأسـه ووقـع ميتـًا فقـال األميـر موسـى 
كفايــة والطمــع الشــك يــزري بصــاحبه ثــم أمــر بــدخول ال رحــم اهللا لــك مضــجعًا لقــد كــان هــذه األمــوال مــا فيــه 

العساكر فدخلوا وحملوا الجمال من تلك األمـوال والمعـادن ثـم إن األميـر موسـى أمـرهم أن يغلقـوا البـاب كمـا 
كان ثم ساروا علـى السـاحل حتـى أشـرفوا علـى جبـل عـال مشـرف علـى البحـر وفيـه مغـارات كثيـرة وٕاذا فيهـا 

علــى رؤوســهم بــرانس مــن نطــوح ال يعــرف كالمهــم، فلمــا رأوا العســكر جفلــوا قــوم مــن الســود وعلــيهم نطــوح و 
  منهم وولوا هاربين إلى تلك المغارات ونساؤهم وأوالدهم على أبواب المغارات.

فقاالألمير موسى يا شيخ عبد الصمد ما هؤالء القوم فقال هؤالء طلبة أمير المؤمنين فنزلوا وضربت الخيـام 
بهــم المكــان حتــى نــزل ملــك الســودان مــن الجبــل ودنــا مــن العســكر وكــان يعــرف  وحطـت األمــوال فمــا اســتقر

العربية فلما وصل إلى األمير موسى سلم عليه فرد عليه السـالم وأكرمـه فقـال ملـك السـودان لألميـر موسـى 
أنــتم مــن اإلنــس أم مــن الجــن فقــال األميــر موســى أمــا نحــن فمــن اإلنــس، وأمــا أنــتم فــال شــك أنكــم مــن الجــن 

  ادكم في هذا الجبل المنفرد عن الخلق ولعظم خلقكم.النفر 
فقــال ملــك الســودان بــل نحــن قــوم آدميــون مــن أوالد حــام بــن نــوح عليــه الســالم وأمــا هــذا البحــر فإنــه يعــرف  

بالكركر فقال له األمير موسى ومن أين لكـم علـم ولـم يـبلغكم نبـي أو وحـي إليـه فـي مثـل هـذه األرض فقـال 
ظهــر لنــا مــن هــذا البحــر شــخص لــه نــور تضــيء لــه اآلفــاق فينــادي بصــوت يســمعه اعلــم أيهــا األميــر أنــه ي

البعيـــد والقريـــب يـــا أوالد حـــام اســـتحيوا ممـــن يـــرى وال يـــرى وقولـــوا ال إلـــه إال اهللا محمـــد رســـول اهللا، وأنـــا أبـــو 
نـا العباس الخضر، وكنا قبل ذلك نعبد بعضنا فدعانا إلـى عبـادة رب العبـاد ثـم قـال لألميـر موسـى وقـد علم

كلمات نقولها فقال األمير موسى وما هذه الكلمات قـال هـي ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه الملـك ولـه 
الحمــد يحيــي ويميــت وهــو علــى كــل شــيء قــدير ومــا نتقــرب إلــى اهللا عــو وجــل إال بهــذه الكلمــات وال نعــرف 

قـدوس رب المالئكـة والـروح غيرها وكـل ليلـة جمعـة نـرى نـورًا علـى وجـه األرض ونسـمع صـوتًا يقـول سـبوح 
  ماشاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن كل نعمة فضل اهللا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

فقال له األميـر موسـى نحـن أصـحاب ملـك اإلسـالم عبـد الملـك بـن مـروان وقـد جئنـا بسـبب القمـاقم النحـاس 
مان عليهمـا السـالم، وقـد أمـر أن نأتيـه بشـيء التي عندكم في بحركم وفيها الشياطين محبوسة من عهد سلي

  منها يبصره ويتفرج عليه.
فقال له ملك السودان حبًا وكرامة ثم أضافهم بلحوم السمك وأمر الغواصين أن يخرجوا من البحـر شـيئًا مـن 
القمــاقم الســليمانية فــأخرجوا لهــم اثنــي عشــر قمقمــًا ففــرح األميــر موســى بهــا والشــيخ عبــد الصــمد والعســاكر 

جل قضاء حاجة أمير المؤمنين، ثـم إن األميـر موسـى وهـب لملـك السـودان مواهـب كثيـرة وأعطـاه عطايـا أل
جزيلة، وكذلك ملك السودان أهـدى إلـى األميـر موسـى هديـة مـن عجائـب البحـر علـى صـفة اآلدميـين وقـال 

  له إن ضيافتكم في هذه ثالثة أيام من لحوم هذا السمك.
ل معنا شيئًا حتى ينظر إليه أمير المؤمنين فيطمئن خـاطره بـذلك أكثـر مـن فقال األمير موسى البد أن نحم

القماقم السـليمانية، ثـم ودعـوه وسـاروا حتـى وصـلوا إلـى بـالد الشـام، فـدخلوا علـى أميـر المـؤمنين عبـد الملـك 



بـن  بن مروان فحدثه األمير بجميع ما رآه وما وقع له من األشعار واألخبار والمواعظ، وأخبره بخبـر طالـب
  سهل.

فقــال لــه أميــر المــؤمنين ليتنــي كنــت معكــم حتــى أعــاين مــا عــاينتم، ثــم أخــذ القمــاقم وجعــل يفــتح قمقمــًا بعــد 
قمقم، والشياطين يخرجون منها ويقولون التوبة يـا نبـي اهللا ومـا نعـود لمثـل ذلـك أبـدًا فتعجـب عبـد الملـك بـن 

سـودان، فـإنهم صـنعوا لهـا حيضـانًا مـن خشـب مروان من ذلك، وأما بنـات البحـر اللـواتي أهـداها لهـم ملـك ال
ومألوهــا مــاء ووضــعوها فيهــا فماتــت مــن شــدة الحــر، ثــم إن أميــر المــؤمنين أحضــر األمــوال وقســمها بــين 

  المسلمين.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد الخمسمائة 
ن أمير المؤمنين عبد الملـك بـن مـروان لمـا رأى القمـاقم ومـا فيهـا، تعجـب قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أ

من ذلك غاية العجب وأمر بإحضار األموال وقسمها بـين المسـلمين وقـال لـم يعـط اهللا أحـدًا مثـل مـا أعطـى 
سـليمان بـن داود علــيهم السـالم، ثـم إن األميــر موسـى يسـأل أميــر المـؤمنين، أن يسـتخلف ولــده مكانـه علــى 

وهــو يتوجــه إلــى القــدس الشــريف يعبــد اهللا فيــه فــولى أميــر المــؤمنين ولــده وتوجــه إلــى القــدس الشــريف  بــالده
  ومات فيه وهذا آخر ما انتهى إلينا من حديث مدينة النحاس على التمام واهللا أعلم.

وك النساء وأن كيدهن عظيم وقد بلغنا أيضـًا أنـه كـان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان ملـك مـن ملـ
الزمان كان كثير الجند واألعوان وصـاحب جـاه وأمـوال ولكنـه بلـغ مـن العمـر مـدة ولـم يـرزق ولـدًا ذكـرًا فلمـا 
فلــق الملــك توســل النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم إلــى اهللا تعــالى وســأله بجــاه األنبيــاء واألوليــاء والشــهداء مــن 

ن قــرة عينــه ثــم قــام مــن وقتــه وســاعته عبــاده المقــربين أن يرزقــه بولــد ذكــر حتــى يــرث الملــك مــن بعــده ويكــو 
ودخل قاعة جلوسه وأرسل إلى زوجته فواقعها، فحملت بإذن اهللا تعالى ومكثت مدة حتـى آن أوان وضـعها، 
فولــدت ولــدًا ذكــرًا وجهــه مثــل دورة القمــر ليلــة أربعــة عشــر فتربــى ذلــك الغــالم إلــى أن بلــغ مــن العمــر خمــس 

لحكماء الماهرين يسمى السندباد فسلم إليه ذلك الغالم فلما بلغ سنين وكان عند ذلك الملك رجل حكيم من ا
من العمر عشر سنين، علمه الحكمة واألدب إلى أن صار ذلك الولد ليس أحـد فـي هـذا الزمـان ينـاظره فـي 

  العلم واألدب والفهم.
ل فــي فلمــا بلــغ والــده ذلــك أحضــر لــه جماعــة مــن فرســان العــرب يعلمونــه الفروســية فمهــر فيهــا وصــال وجــا 

حومــة الميــدان إلــى أن فــاق أهــل زمانــه وســائر اقرانــه ففــي بعــض األيــام نظــر ذلــك الحكــيم فــي النجــوم فرآهــا 
طــالع الغــالم وأنــه متــى عــاش ســبعة أيــام وتكلــم بكلمــة صــار فيهــا هالكــه، فــذهب الحكــيم إلــى الملــك والــده 

الحكـيم أيهـا الملـك، الـرأي والتـدبير  وأعلمه بـالخبر فقـال لـه والـده فمـا يكـون الـراي والتـدبير يـا حكـيم فقـال لـه
  عندي أن تجعله في مكان نزهة وسماع آالت مطربة يكون فيها إلى أن تمضي السبعة أيام.



فأرســل الملــك إلــى جاريــة مــن خواصــه، وكانــت أحســن الجــواري فســلم إليهــا الولــد وقــال لهــا خــذي ســيدك فــي 
م تمضــي فأخذتــه الجاريــة وأجلســته فــي ذلــك القصــر واجعليــه عنــدك وال ينــزل مــن القصــر إال بعــد ســبعة أيــا

القصر وكان في القصر أربعون حجرة وفي كل حجرة عشـر جـوار وكـل جاريـة معهـا آلـة مـن آالت الطـرب 
إذا ضــربت واحــدة مــنهن تــرقص مــن نغمتهــا ذلــك القصــر وحواليــه نهــر جــار مــزروع شــاطئه بجميــع الفواكــه 

ما ال يوصف فبات ليلـة واحـدة فرأتـه الجاريـة محظيـة  والمشمومات وكان ذلك الولد فيه من الحسن والجمال
  والده فطرق العشق قلبها فلم تتمالك أن رمت نفسها عليه.

فقــال لهــا الولــد إن شــاء اهللا تعــالى حــين أخــرج عنــد والــدي أخبــره بــذلك فيقتلــك فتوجهــت الجاريــة إلــى الملــك، 
دك أمـا هـو طيـب، فقالـت يـا مـوالي إن ورمت نفسها بالبكاء والنحيب فقال لهـا مـا خبـرك يـا جاريـة كيـف سـي

  سيدي راودني عن نفسي وأراد قتلي على ذلك فمنعته وهربت منه وما بقيت أرجع إليه وال إلى القصر أبدًا.
فلمــا ســمع والــده ذلــك الكــالم حصــل لــه غــيظ عظــيم فأحضــر عنــده الــوزراء وأمــرهم بقتلــه فقــالوا لبعضــهم إن 

عليـه بعـد قتلـه ال محالـة فإنـه عزيـز عنـده ومـا جـاء هـذا الولـد إال  الملك صمم على قتل ولـده وٕان قتلـه ينـدم
بعد اليأس، ثم بعد ذلك يرجع عليكم باللوم فيقـول لكـم تـدبروا لـي تـدبيرًا يمنعنـي مـن قتلـه، فـاتفق رأيهـم علـى 

  أن يدبروا له تدبيرًا يمنعه عن قتل ولده.
م فقـام ومضـى إلـى أن دخـل علـى الملـك وتمثـل فتقدم الوزير األول وقال أنـا أكفـيكم شـر الملـك فـي هـذا اليـو 

بين يديه ثم استأذنه في الكالم فأذن له فقال له أيها الملك لو قدر أنه كان لك ألف ولد لم تسمح نفسك في 
أن تقتل وادًا منهم بقول جارية فإنها إما أن تكون صادقة أو كاذبة، ولعل هذه مكيدة منها لولدك فقـال وهـل 

قال نعم بلغني أيها الملك أنه كـان ملـك مـن ملـوك الزمـان مغرمـًا بحـب  ؟يها الوزيربلغك شيء من كيدهن أ
النساء، فبينما هو قاعد في قصره يومًا من األيام إذ وقعت عينه على جارية وهي على سـطح بيتهـا وكانـت 

لـوزيرك  ذات حسن وجمال، فلما رآها لم يتمالك نفسه من المبحة فسأل عن ذلـك البيـت فقـالوا لـه هـذا البيـت
فــالن فقــام مــن ســاعته وأرســل إلــى الــوزير فلمــا حضــر بــين يديــه أمــره أن يســافر فــي بعــض جهــات المملكــة 

  ليطلع عليها ثم يعنود، فسافر الوزير كما أمره الملك.
فلمــا رأتــه الجاريــة عرفتـــه فوثبــت علــى قــدميها وقبلـــت يديــه ورجليــه فرحبــت بـــه ووقفــت بعيــدًا عنــه مشـــتغلة 

ا موالنا ما سبب القـدوم المبـارك ومثلـي ال يكـون لـه ذلـك، فقـال سـببه أن عشـقك والشـوق بخدمته، ثم قالت ي
إليك قد أرمـاني علـى ذلـك، فقبلـت األرض بـين يديـه ثانيـًا وثالثـًا وقالـت لـه يـا مـوالي أنـا ال أصـلح أن أكـون 

د الملـك جارية لبعض خدام الملك فمن أين يكـون لـي عنـدك هـذا الحـظ حتـى صـرت عنـدك بهـذه المنزلـة فمـ
يده إليها فقالت هذا األمر ال يفوتنا ولكن صبرًا أيها الملـك وأقـم عنـدي هـذا اليـوم كلـه حتـى أصـنع لـك شـيئًا 
تأكله قال فجلس الملك علـى مرتبـة وزيـره ثـم نهضـت قائمـة وأتتـه بكتـاب فيـه مـن المـواعظ واألدب ليقـرأ فيـه 

مــن المــواعظ والحكــم، ومــا زجــره عــن الزنــا  حتــى تجهــز لــه الطعــام فأخــذه الملــك وجعــل يقــرأ فيــه فوجــد فيــه
  وكسر همته عن ارتكاب المعاصي.



فلمــا جهــزت لــه الطعــام قدمتــه بــين يديــه وكانــت عنــده الصــحون تســعين صــحنًا فجعــل الملــك يأكــل مــن كــل 
صــحن ملعقــة، والطعــام أنــواع مختلفــة وطعمهــا واحــد فتعجــب الملــك مــن ذلــك غايــة العجــب، ثــم قــال أيتهــا 

ه األنواع كثيرة وطعمها واحد، فقالت له الجارية أسعد اهللا الملك هذا مثل ضربته لـك لتعتبـر الجارية أرى هذ
به فقال لها ومـا سـببه فقالـت أصـلح اهللا حـال موالنـا الملـك إن فـي قصـرك تسـعين محظيـة مختلفـات األلـوان 

  وطعمهن واحد.
ولـم يتعـرض لهـا بسـوء ومـن خجلـه فلما سمع الملك هذا الكالم خجل منها وقام من وقته وخرج من المنزل  

نسي خاتمه عندها تحت الوسـادة، ثـم توجـه إلـى قصـره فلمـا جلـس الملـك فـي قصـره حضـر الـوزير فـي ذلـك 
الوقت وتقـدم إلـى الملـك وقبـل األرض بـين يديـه وأعلمـه بحـال مـا أرسـله إليـه، ثـم سـار الـوزير إلـى أن دخـل 

اتم الملك تحتها فرفعه الوزير وحمله علـى قلبـه وانعـزل بيته وقعد على مرتبته ومد يده تحت الوسادة فلقي خ
  عن الجارية مدة سنة كاملة ولم يكلمها وهي ال تعلم ما سبب غيظه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد الخمسمائة 
ة مـدة سـنة كاملـة ولـم يكلمهـا وهـي ال تعلـم مـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير انعزل عـن الجاريـ

سبب غيظه، فلما طال بها المطال ولم تعلم ما سبب ذلك أرسلت إلى أبيها وأعلمته بمـا جـرى لهـا معـه مـن 
انعزالــه عنهــا مــدة ســنة كاملــة فقــال لهــا أبوهــا إنــي أشــكوه حــين تكــون بحضــرة الملــك فــدخل يومــًا مــن األيــام 

قاضـي العسـكر، فـادعى عليـه فقـال أصـلح اهللا تعـالى حـال الملـك إنـه كـان  فوجده بحضـرة الملـك وبـين يديـه
لي روضة حسنة غرزتها بيدي، وأنفقت عليها مـالي حتـى أثمـرت وطـاب جناهـا فأهـديتها لـوزيرك هـذا فأكـل 
منها ما طاب له ثم رفضها ولم يسقها فيبس زهرهـا، وذهـب رونقهـا وتغيـرت حالتهـا فقـال الـوزير أيهـا الملـك 

فــي مقالتــه إنــي كنــت أحفظهــا وآكــل منهــا فــذهبت يومــًا إليهــا فرايــت أثــر الســد هنــاك فخفــت علــى  صــدق هــذا
  نفسي فعزلت نفسي عنها ففهم الملك أن األثر الذي وجده الوزير هو خاتم الملك الذي نسيه في البيت.

بهـا وقـد بلغنـي فقال الملك عند ذلك لوزيره ارجـع أيهـا الـوزير لروضـتك وأنـت آمـن مطمـئن فـإن األسـد لـم يقر 
أنه وصل إليها ولكن لم يتعـرض لهـا بسـوء وحرمـة آبـائي وأجـدادي فقـال الـوزير عنـد ذلـك سـمعًا وطاعـة ثـم 
إن الــوزير رجــع إلــى بيتــه وأرســل إلــى زوجتــه وصــالحها ووثــق بصــيانتها وبلغنــي أيهــا الملــك أيضــًا أن تــاجرًا 

من كثرة المحبـة فاشـترى لهـا درة فكانـت الـدرة كان كثير األسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ويغار عليها 
  تعلم سيدها بما يجري في غيبته.

فلما كان في بعض أسفاره تعلقت امرأة التاجر بغالم كان يدخل عليها فتكرمه وتواصـله مـدة غيـاب زوجهـا، 
 فلما قدم زوجها من سفره وأعلمته الـدرة بمـا جـرى وقالـت لـه يـا سـيدي غـالم تركـي كـان يـدخل علـى زوجتـك

  في غيابك فتكرمه غاية اإلكرام فهم الرجل بقتل زوجته.



فلمــا ســمعت ذلــك قالــت لــه يــا رجــل اتــق اهللا وارجــع إلــى عقلــك هــل يكــون لطيــر عقــل أو فهــم وٕان أردت أن 
أبين لك ذلك لتعـرف كـذبها مـن صـدقها فـامض هـذه الليلـة ونـم عنـد بعـض أصـدقائك، فـإذا أصـبحت فتعـال 

  فيما تقول أو تكذب، فقام الرجل وذهب إلى بعض أصدقائه فبات عنده.واسألها حتى تعلم هل تصدق هي 
فلما كان الليـل عمـدت زوجـة الرجـل إلـى قطعـة نطـع غطـت بـه قفـص الـدرة وجعلـت تـرش علـى ذلـك النطـع 
شيئًا من الماء وتروح عليه بمروحة وتقرب إليها السراج على صورة لمعان البرق وصارت تـدير الرحـى إلـى 

  أن أصبح الصباح.
فلما جاء زوجها قالت له يا موالي اسأل الدرة، فجاء زوجها إلى الـدرة يحـدثها ويسـألها عـن ليلتهـا الماضـية، 
فقالــت لــه الــدرة يــا ســيدي ومــن كــان ينظــر أو يســمع فــي تلــك الليلــة الماضــية فقــال لهــا ألي شــيء فقالــت يــا 

التـي مضـت مـا كـان فيهـا شـيء مـن سيدي من كثرة المطر والـريح والرعـد والبـرق فقـال لهـا كـذبت إن الليلـة 
ذلك، فقالت الدرة ما أخبرتك إال بما عاينـت وشـاهدت وسـمعت فكـذبها فـي جميـع مـا قالتـه عـن زوجتـه وأراد 
أن يصــالح زوجتــه فقالــت واهللا مــا اصــطلح حتــى تــذبح هــذه الــدرة التــي كــذبت علــي فقــام الرجــل إلــى الــدرة 

ل ثـم رأى فـي بعـض األيـام ذلـك الغـالم التركـي وهـو خـارج وذبحها ثم أقام بعد ذلك مع زوجته مدة أيـام قالئـ
مــن بيتــه فعلــم صــدق قــول الــدرة وكــذب زوجتــه، فنــدم علــى ذبــح الــدرة ودخــل مــن وقتــه وســاعته علــى زوجتــه 
وذبحها وأقسم على نفسه أنـه ال يتـزوج بعـدها امـرأة مـدة حياتـه ومـا أعلمتـك أيهـا الملـك إال لـتعلم أن كيـدهن 

  ندامة فرجع الملك عن قتل ولده.عظيم والعجلة تورث ال
فلما كان في اليوم الثـاني دخلـت عليـه الجاريـة وقبلـت األرض بـين يديـه وقالـت لـه أيهـا الملـك كيـف أهملـت 
حقي وقد سمع الملوك عنك أنك أمرت بأمر ثـم نقضـه وزيـرك وطاعـة الملـك مـن نفـاذ أمـره وكـل واحـد يعلـم 

  عدلك وٕانصافك فانصفني من ولدك.
ن رجًال قصارًا يخرج كل يوم إلى شـاطئ الدجلـة يقصـر القمـاش ويخـرج معـه ولـده فينـزل النهـر فقد بلغني أ 

ليعوم فيه مدة إقامته ولم ينهه والده عن ذلك فبينما هو يعوم يومًا من األيام غـذ تعبـت سـواعده فغـرق، فلمـا 
األب واالبـن جميعـًا فكـذلك  نظر إليه أبوه وثب عليه وترامى إليه، فلما أمسكه أبوه تعلق به ذلك الولد فغـرق

  أنت أيها الملك إذا لم تنه ولدك وتأخذ حقي منه أخاف عليك أن تغرق كل منكما.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد الخمسمائة 
وولـده وقالـت أخـاف أن تغـرق قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجاريـة لمـا حكـت للملـك حكايـة القصـار 

أنت وولدك أيضًا قالت وكذلك بلغني من كيد الرجـال أن رجـًال عشـق امـرأة كانـت ذات حسـن وجمـال وكـان 
لها زوج وكانت تلك المرأة صالحة عفيفة، ولم يجد الرجل العاشـق إليهـا سـبيًال فطـال عليـه الحـال ففكـر فـي 

لــك الغــالم أمــين عنــده، فجــاء إليــه ذلــك العاشــق ومــا زال الحيلــة، وكــان لــزوج المــرأة غــالم ربــاه فــي بيتــه وذ



يالطفه بالهدية واإلحسان إلى أن صار الغـالم طوعـًا لـه فيمـا يطلبـه منـه، فقـال لـه يومـًا مـن األيـام يـا فـالن 
  أما تدخل بي منزلكم إذا خرجت سيدتك منه فقال له نعم.

م إلــى صــاحبه وأخــذ بيــده إلــى أن أدخلــه فلمــا خرجــت ســيدته إلــى الحمــام وخــرج ســيده إلــى الــدكان جــاء الغــال
المنــزل، ثــم عــرض عليــه جميــع مــا فــي المنــزل وكــان العاشــق مصــممًا علــى مكيــدة يكيــد بهــا المــرأة، فأخــذ 
بياض بيضه معه في إناء ودنا من فراش الرجل وسكبه على الفراش من غير أن ينظر إليه الغالم ثم خرج 

عة دخـل الرجـل فـأتى الفـراش ليسـتريح عليـه فوجـد فيـه بلـًال من المنزل ومضـى إلـى حـال سـبيله، ثـم بعـد سـا
فأخــذه بيــده، فلمــا رآه ظــن فــي عقلــه أنــه منــي رجــل فنظــر إلــى الغــالم بعــين الغضــب ثــم قــال لــه أيــن ســيدتك 
فقال له ذهبت إلى الحمام وتعود في هذه الساعة فتحقق ظنه وغلب على عقله أنه منـي رجـل، فقـال للغـالم 

  وأحضر سيدتك.أخرج في هذه الساعة 
ــًا ثــم كتفهــا وأراد أن يــذبحها، فصــاحت علــى  فلمــا حضــرت بــين يديــه وثــب قائمــًا إليهــا وضــربها ضــربًا عنيف
الجيران فأدركوها فقالت لهم إن هذا الرجل يريد أن يذبحني وال أعرف لي ذنبًا، فقـام عليـه الجيـران وقـالوا لـه 

عــروف فإنـا نعــرف عفافهــا وهـي جارتنــا مــدة طويلــة لـيس لــك عليهــا سـبيل إمــا أن تطلقهــا وٕامـا أن تمســكها بم
ولم نعلم عليها سوءًا أبدًا، فقال إني رأيت في فراشي منيًا كمني الرجال ومـا أدري سـبب ذلـك فقـام رجـل مـن 

  الحاضرين وقال له أرني ذلك.
نــه فلمــا رآه الرجــل قــال أحضــر لــي نــارًا ووعــاء فلمــا أحضــر لــه ذلــك أخــذ البيــاض قــاله علــى النــار وأكــل م

الرجل وأطعم الحاضرين، فتحقق الحاضرون أنها بياض بيض فعلـم الرجـل أنـه ظلـم زوجتـه وأنهـا بريئـة مـن 
ذلــك، ثــم دخــل عليــه الجيــران وصــالحوه هــو وٕاياهــا بعــد أن طلقهــا وبطلــت حيلــة ذلــك الرجــل فيمــا دبــره مــن 

  المكيدة لتلك المرأة وهي غافلة.
ر الملـك بقتـل ولـده فتقـدم الـوزير الثـاني وقبـل األرض بـين يديـه فاعلم أيها الملك أن هذا من كيد الرجال فأم

وقال له أيهـا الملـك ال تعجـل علـى قتـل ولـدك فـإن أمـه مـا رزقتـه إال بعـد يـأس، ونرجـو أن يكـون ذخيـرة فـي 
ملكك وحافظًا على مالك فتصبر أيها الملـك لعـل لـه حجـة يـتكلم بهـا فـإن عجلـت علـى قتلـه نـدمت كمـا نـدم 

ال لــه الملــك وكيــف كــان ذلــك ومــا حكايتــه يــا وزيــر قــال بلغنــي أيهــا الملــك أنــه كــان تــاجر الرجــل التــاجر قــ
ــام إلــى بعــض الــبالد، فبينمــا هــو يمشــي فــي اســواقها وٕاذا  لطيــف فــي مأكلــه ومشــربه، فســافر يومــًا مــن األي

هب بهمـا بعجوز معها رغيفان فقال لها هل تبيعيهما فقالت له نعم فساومها بأرخص ثمن واشتراهما منها وذ
  منزله فأكلهما ذلك اليوم.

فلمــا أصــبح الصــباح عــاد إلــى ذلــك المكــان فوجــد العجــوز ومعهــا الرغيفــان فاشــتراهما أيضــًا منهــا ولــم يــزل 
كذلك مدة عشرين يومًا، ثم غابت العجوز عنه فسأل عنها فلم يجد لها خبرًا، فبينما هو ذات يوم من األيـام 

قف وسلم عليها وسألها عن سبب غيابها وانقطاع الرغيفين عنه فلمـا في بعض شوارع المدينة إذ وجدها، فو 
  سمعت العجوز كالمه تكاسلت عن رد الجواب فأقسم عليها أن تخبره عن أمرها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد الخمسمائة 
جر لما أقسم على العجوز أن تخبره عن أمرها، فقالت له يا سـيدي قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن التا 

اسمع مني الجواب وما ذلك غال أني كنت أخدم إنسانًا وكانـت بـه أكلـة فـي صـلبه وكـان عنـده طبيـب يأخـذ 
الدقيق ويلته بسمن ويجعله علـى الموضـع الـذي فيـه الوجـع طـوال ليلتـه إلـى أن يصـبح الصـباح، فأخـذ ذلـك 

  غيفين وأبيعهما لك أو لغيرك، وقد مات ذلك الرجل فانقطع عني الرغيفين.الدقيق واجعله ر 
فلما سمع التاجر ذلك الكالم قال إنـا هللا وٕانـا إليـه راجعـون وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، ولـم يـزل 

جـًال كـان يقـف ذلك التاجر يتقيأ إلى أن مرض وندم ولم يفده الندم، وبلغني أيها الملـك مـن كيـد النسـاء أن ر 
بالســيف علــى رأس ملــك مــن الملــوك وكــان لــذلك الرجــل جاريــة يهواهــا، فبعــث إليهــا يومــًا مــن األيــام عالمــة 
برســـالة علـــى العـــادة بينهمـــا، فجلـــس الغـــالم عنـــدها والعبهـــا فمالـــت إليـــه وضـــمته إلـــى صـــدرها فطلـــب منهـــا 

  المجامعة فطاوعته.
ب، فأخـذت الغـالم ورمتـه فـي طـابق عنـدها ثـم فتحـت البـاب فبينما هما كذلك وٕاذا بسيد الغـالم قـد طـرق البـا

فدخل وسيفه بيده فجلس على فـراش المـرأة فأقبلـت عليـه تمازحـه وتالعبـه وتضـمه إلـى صـدرها وتقبلـه، فقـام 
الرجــل إليهــا وجامعهــا وٕاذا بزوجهــا يــدق علــى البــاب فقــال لهــا مــن هــذا قالــت زوجــي، فقــال لهــا كيــف أفعــل 

الت له قم سل سيفك وقف في الدهليز ثم سبني واشتمني، فإذا دخل زوجي عليـك وكيف الحيلة في ذلك، فق
  فاذهب وامضي إلى حال سبيلك ففعل ذلك.

  فلما دخل زوجها رأى خازندار الملك واقفًا وسيفه مسلول بيده وهو يشتم زوجته ويهددها.
ا ســبب ذلــك فقالــت لــه يــا فلمــا رآه الخازنــدار اســتحى وأغمــد ســيفه وخــرج مــن البيــت، فقــال الرجــل لزوجتــه مــ

رجل ما ابرك هـذه السـاعة التـي أتيـت فيهـا قـد أعتقـت نفسـًا مؤمنـة مـن القتـل، ومـا ذاك إال أننـي كنـت فـوق 
السطح أغزل وٕاذا بغالم قد دخل علي مطرودًا ذاهب العقل، وهو يلهـث خوفـًا مـن القتـل وهـذا الرجـل مجـرد 

لـي وقبـل يـدي ورجلـي وقـال يـا سـيدتي أعتقينـي ممـن سيفه وهو يسرع وراءه ويجد فـي طلبـه، فوقـع الغـالم ع
  يريد قتلي ظلمًا، فخبأته في الطابق الذي عندنا.

فلمــا رأيــت هــذا الرجــل قــد دخــل وســيفه مســلول، أنكرتــه منــه حــين طلبــه منــي فصــار يشــتمني ويهــددني كمــا 
م مـا فعلـت يـا امـرأة رأيت، والحمد هللا الذي لي فإني كنت حائرة وليس عندي أحد ينقذني فقال لها زوجها نعـ

  أجرك على اهللا فيجازيك بفعلك خيرًا.
ثم إن زوجها ذهب إلى الطابق ونـادى الغـالم وقـال لـه اطلـع ال بـأس عليـك فطلـع مـن الطـابق وهـو خـائف، 
والرجــل يقــول لــه ارح نفســك البــأس عليــك وصــار يتوجــع لمــا أصــابه والغــالم يــدعو لــذلك الرجــل ثــم خرجــا 

  ته هذه المرأة.جميعًا ولم يعلمه بما دبر 
  فاعلم أيها الملك أن هذا من جملة كيد النساء، فإياك والركون إلى قولهن فرجع الملك عن قتل ولده.

فلمــا كــان اليــوم الثالــث، دخلــت الجاريــة علــى الملــك وقبلــت األرض بــين يديــه وقالــت لــه أيهــا الملــك خــذ لــي 
خيـر فـيهم، وال تكـن كالملـك الـذي ركـن إلـى  حقي من ولدك، وال تركن إلى قول وزرائك فإن وزرائك اليوم ال



قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد ذا الـرأي الرشـيد، أن   ؟وزير السوء من وزرائه، فقال لهـا: وكيـف كـان ذلـك
ملكًا من الملوك كان له ولد يحبه ويكرمه غاية اإلكرام ويفضـله علـى سـائر أوالده، فقـال لـه يومـًا مـن األيـام 

ذهــب إلــى الصــيد والقــنص، فــأمر بتجهيــزه وأمــر وزيــرًا مــن وزراءه، إن يخــرج معــه فــي يــا أبــت إنــي اريــد أن أ
خدمته ويقضـي لـه جميـع مهماتـه فـي سـفره فأخـذ ذلـك الـوزير جميـع مـا يحتـاج إليـه الولـد فـي السـفر، وخـرج 
معهمــا الخــدم والنــواب والغلمــان، وتوجهــوا إلــى الصــيد حتــى وصــلوا إلــى أرض مخضــرة ذات عشــب ومرعــى 

الصيد فيها كثيرة، فتقدم ابن الملك للوزير وعرفـه بمـا أعجبـه مـن التنـزه، فأقـاموا بتلـك الـرض مـدة أيـام ومياه 
وابــن الملــك فــي أطيــب عــيش وأرغــده ثــم أمــرهم ابــن الملــك باالنصــراف، فاعترضــته غزالــة قــد انفــردت عــن 

ذه الغزالـة، فقـال لـه الـوزير رفقتها فاشتاقت نفسه إلى اقتناصها وطمـع فيهـا فقـال للـوزير إنـي أريـد أن أتبـع هـ
افعل ما بدا لك فتبعها الولد منفردًا وحده وطلبها طول النهار إلى المساء ودخل الليل، فصعدت الغزالة إلـى 
محل وعر وأظلم على الولـد الليـل، وأراد الرجـوع فلـم يعـرف أيـن يـذهب فبقـي محيـرًا فـي نفسـه ومـا زال راكبـًا 

ولم يلق فرجًا لنفسـه ثـم سـار ولـم يـزل سـائرًا خائفـًا جائعـًا عطشـانًا  على ظهر فرسه إلى أن أصبح الصباح،
وهو ال يدري أين يذهب حتى انتصف عليه النهار وحميت الرمضاء، وٕاذا هو قد أشـرف علـى مدينـة عاليـة 

  البنيان مشيدة األركان وهي قفرة خراب ليس فيها غير البوم والغراب.
من رسومها، إذ الحت منه نظرة فـرأى جاريـة ذات حسـن وجمـال، فبينما هو واقف عند تلك المدينة يتعجب 

تحت جدار من جدرانها وهي تبكي، فدنا منها وقال لها من تكوني، فقالـت لـه أنـا بنـت التميمـة ابنـة الطبـاخ 
ملك األرض الشهباء خرجت ذات يوم من األيام أقضي حاجة لـي فـاختطفني عفريـت مـن الجـن وطـار بـين 

ــالجوع والعطــش فلمــا الســماء واألرض فنــزل ع ليــه شــهب مــن نــار فــاحترق فســقطت ههنــا ولــي ثالثــة أيــام ب
  نظرتك طمعت في الحياة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد الخمسمائة 
ك طمعت فـي الحيـاة قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك لما خاطبته بنت الطباخ وقالت له نظرت

أدركــت ابــن الملــك علهــا الرأفــة فأركبهــا وراءه علــى جــواده، وقــال لهــا طيبــي نفســًا وقــري عينــًا إن ردنــي اهللا 
  سبحانه وتعالى إلى قومي وأهلي أرسلتك إلى أهلك.

ثم سار ابن الملك يلتمس الفرج، فقالت له الجارية التي وراءه يا ابن الملك أنزلني حتى أقضـي حاجـة تحـت 
هــذا الحــائط فوقــف وأنزلهــا ثــم انتظرهــا فتــوارت فــي الحــائط ثــم خرجــت بأشــنع منظــر، فلمــا رآهــا ابــن الملــك 

  اقشعر بدنه وطار عقله وخاف منها وتغيرت حالته.
ثم وثبت تلك الجارية لتركب وراء ظهره على الجواد، وهي في صورة أقبح ما يكون من الصور ثـم قالـت لـه 

تغيـر وجهـك فقـال لهـا إنـي تـذكرت أمـرًا أهمنـي فقالـت لـه اسـتعن عليـه بجيـوش  يا ابن الملك ما لي أراك قـد
أبيك وأبطاله فقال لها إن الذي أهمني ال تزعجه الجيوش وال يهتم باألبطال، فقالت استعن عليـه بمـال أبيـك 



سـماء إلهـًا وذخائره فقال لها إن الذي أهمني ال يقنع بالمال وال بالذخائر فقالـت: إنكـم تزعمـون أن لكـم فـي ال
  يرى أنه قادر على كل شيء فقال لها نعم ما لنا إال هو فقالت له ادعه لعله يخلصك مني.

فرفع ابن الملك طرفه إلى السماء وأخلص بقلبه الدعاء وقال: اللهم إني اسـتعنت بـك علـى هـذا األمـر الـذي 
شــكره ومــا زال يجــد فــي أهمنــي وأشــار بيــده إليهــا فســقطت علــى األرض محروقــة مثــل الفحمــة، فحمــد اهللا و 

المســير واهللا ســبحانه وتعــالى يهــون عليــه العســير ويدلــه فــي الطــرق إلــى أن أشــرف علــى بــالده ووصــل إلــى 
ملك أبيه بعد أن كان قد يئس من الحياة وكان ذلـك كلـه بـرأي الـوزير الـذي سـافر معـه ألجـل أن يهلكـه فـي 

أن وزراء الســـوء ال يصـــفون النيـــة وال يحســـنون  ســـفرته فنصـــره اهللا تعـــالى، وٕانمـــا أخبرتـــك أيهـــا الملـــك لـــتعلم
  الطوية مع ملوكهم فكن من ذلك األمر على حذر.

فاقبل عليهما الملك وسمع كالمها وأمر بقتل ولده، فدخل الوزير الثالث وقال أنا أكفـيكم شـر الملـك فـي هـذا 
إنــي ناصــحك ومشــفق  النهــار، ثــم إن الــوزير دخــل علــى الملــك وقبــل األرض بــين يديــه وقــال لــه أيهــا الملــك

عليــك وعلــى دولتــك ومشــير عليــك بــرأي ســديد وهــو أن ال تعجــل علــى قتــل ولــدك وقــرة عينــك وثمــرة فــؤادك، 
فربما كان ذنبه أمرًا هينًا قد عظمته عندك هذه الجاريـة فقـد بلغنـي أن أهـل قـريتين أفنـوا بعضـهم علـى قطـرة 

  عسل.
أنــه بلغنــي أن رجــًال صــيادًا كــان يصــيد الوحــوش فــي فقــال لــه الملــك وكيــف ذلــك فقــال لــه اعلــم أيهــا الملــك  

البرية فدخل يومًا من األيام كهفًا من كهوف الجبل فوجد فيه حفـرة ممتلئـة عسـل نحـل فجمـع شـيئًا مـن ذلـك 
العســل فــي قربــة كانــت معــه ثــم حملــه علــى كتفــه وأتــى بــه إلــى المدينــة ومعــه كلــب صــيد وكــان ذلــك الكلــب 

يد علـى دكـان زيـات وعـرض عليـه العسـل فاشـتراه صـاحب الـدكان، ثـم فـتح عزيزًا عليه، فوقـف الرجـل الصـا
القربة وأخرج منها العسل لينظـره فقطـرت القربـة قطـرة عسـل فسـقط عليهـا طيـر، وكـان الزيـات لـه قـط فوثـب 
على الطير فرآه كلب الصياد فوثب علـى القـط فقتلـه، فوثـب الزيـات علـى كلـب الصـياد فقتلـه فوثـب الصـياد 

فقتلــه وكــان للزيــات قريــة وللصــياد قريــة، فســمعوا بــذلك فأخــذوا أســلحتهم وعــددهم وقــاموا علــى علــى الزيــات 
بعضهم بعضًا، والتقى الصـفان فلـم يـزل السـيف دائـرًا بيـنهم إلـى أن مـات مـنهم خلـق كثيـر، ال يعلـم عـددهم 

  إال اهللا تعالى.
رهمــًا لتشــتري بــه أرز، فأخــذت منــه وقــد بلغنــي أيهــا الملــك مــن جملــة كيــد النســاء أن امــرأة دفــع لهــا زوجهــا د

الدرهم وذهبت به إلى بياع األرز، فأعطاها األرز وجعل يالعبهـا ويغامزهـا ويقـول لهـا: إن األرز ال يطيـب 
إال بالسـكر فـإن أردتيـه فـادخلي عنـدي قـدر سـاعة، فــدخلت المـرأة عنـده فـي الـدكان، فقـال بيـاع األرز لعبــده 

فأخــذ العبــد المنــديل مــن المــرأة وفــرغ منــه األرز وجعــل فــي موضــعه  زن لهــا بــدرهم ســكر وأعطــاه ســيده رمــزاً 
  ترابًا وجعل بدل السكر حجرًا وعقد المنديل وتركه عندها.

فلمـا خرجـت المـرأة مـن عنـده، أخـذت منـدليها وانصـرفت إلـى منزلهـا وهـي تحسـب أن الـذي فـي منــديلها أرزًا 
  وسكرًا.



زوجها، وجد فيـه ترابـًا وحجـرًا، فلمـا أحضـرت القـدر قـال فلما وصلت إلى منزلها ووضعت المنديل بين يدي 
لها زوجها هل نحن قلنا لك إن عندنا عمارة حتى جئـت لنـا بتـراب وحجـر! فلمـا نظـرت إلـى ذلـك علمـت أن 
عبــد البيــاع نصــب عليهــا وكانــت قــد أتــت بالقــدر فــي يــدها فقالــت لزوجهــا يــا رجــل مــن شــغل البــال الــذي 

قالت له يا رجـل إن الـدرهم  ؟القدر، فقال لها زوجها وأي شيء أشغل بالكأصابني الجيء بالغربال فجئت ب
الذي كان معي سقط مني فـي السـوق فاسـتحيت مـن النـاس أن أدور عليـه، ومـا هـان علـي أن الـدرهم يـروح 
منــي فجمعــت التــراب مــن ذلــك الموضــع الــذي فيــه الــدرهم وأردت أن أغربلــه وكنــت رائحــة أجــيء بالغربــال 

  فجئت بالقدر.
ــ م ذهبــت وأحضــرت الغربــال وأعطتــه لزوجهــا وقالــت لــه غربلــه فــإن عينــك أصــح مــن عينــي: فقعــد الرجــل ث

يغربل في التراب إلى أن امتأل وجهه ودقنه من المغبار وهو ال يدري مكرها وما وقع منها، فهذا أيها الملـك 
تعـالى إن كيـد الشـيطان من جملة كيد النساء وانظر إلى قـول اهللا تعـالى إن كيـدهن عظـيم، وقولـه سـبحانه و 

  كان ضعيفًا.
فلمــا ســمع الملــك مــن كــالم الــوزير مــا أقنعــه وأرضــاه وزجــره عــن هــواه وتأمــل مــا تــاله عليــه مــن آيــات اهللا، 

  سطعت أنوار الصحية على سماء عقله وخلده ورجع عن تصميمه على قتل ولده.
ديـه وقالـت لـه أيهـا الملـك السـعيد ذو فلما دخل اليوم الرابع، دخلت الجارية على الملك وقبلـت األرض بـين ي

الـرأي الرشـيد: قـد أظهــرت لـك حقـي عيانـًا فظلمتنــي وأهملـت مقاصصـة غريمـي ولــدك ومهجـة قلبـك وســوف 
ينصــرني اهللا ســبحانه وتعــالى كمــا نصــر اهللا ابــن الملــك علــى وزيــر أبيــه فقــال وكيــف كــان ذلــك فقالــت لــه 

ك الماضية له ولد ولـم يكـن لـه مـن األوالد غيـره، فلمـا بلـغ الجارية: بلغني أيها الملك أنه كان ملك من الملو 
ذلك الولد زوجه بابنة ملك آخر وكانت جارية ذات حسن وجمال وكان لها ابن عم قد خطبها من أبيهـا ولـم 

  تكن راضية بزواجها منه.
ايا إلـى وزيـر فلما علم ابن عمها أنها تزوجت بغيره أخذته الغيرة، فـاتفق رأي ابـن عـم الجاريـة أن يرسـل الهـد

الملك الذي تزوج بها ابنه فأرسـل إليـه هـدايا عظيمـة وأنفـذ إليـه أمـواًال كثيـرة وسـأله أن يحتـال علـى قتـل ابـن 
الملك بمكيـدة تكـون سـببًا لهالكـه أو يتلطـف بـه حتـى يرجـع عـن زواج الجاريـة، وبعـث يقـول لـه أيهـا الـوزير 

هذا األمر فلما وصلت الهدايا إلى الـوزير قبلهـا لقد حصل عندي من الغيرة على ابنة عمي ما حملني على 
وأرسل إليه يقول له طب نفسًا وقر عينـًا فلـك عنـدي كـل مـا تريـده، ثـم إن الملـك أبـا الجاريـة أرسـل إلـى ابـن 

  الملك بالحضور إلى مكانه ألجل الدخول على ابنته.
ر الــذي جــاءت لــه الهــدايا، فلمــا وصــل الكتــاب إلــى ابــن الملــك أذن لــه أبــوه فــي المســير وبعــث معــه الــوزي 

وأرســل معهمــا ألــف فــارس وهــدايا ومحامــل وســرادقات وخيامــًا فســار الــوزير مــع ابــن الملــك وفــي ضــميره أن 
يكيــده بمكيــدة وأضــمر لــه فــي قلبــه الســوء فلمــا صــاروا فــي الصــحراء تــذكر الــوزير أن فــي هــذا الجبــل عينــًا 

 يصـير امـرأة فلمـا تـذكر الـوزير أنـزل العسـكر جارية من تعرش بـالزهراء وكـل مـن شـرب منهـا إذا كـان رجـالً 
بالقرب منها وركب الوزير جواده ثـم قـال البـن الملـك هـل لـك أن تـروح معـي نتفـرج علـى عـين مـاء فـي هـذا 



المكــان، فركــب ابــن الملــك وســار هــو ووزيــر أبيــه ولــيس معهمــا أحــد، وابــن الملــك ال يــدري مــا ســبق لــه فــي 
إلـى تلـك العـين، فنـزل ابـن الملـك مـن فـوق جـواده وغسـل يديـه وشـرب الغيب ولم يـزاال سـائرين حتـى وصـال 

  منها وٕاذا به قد صار امرأة.
فلما عرف ذلك صرخ وبكى حتى غشي عليه فأقبل عليه الوزير يتوجـع لمـا أصـابه ويقـول مـا الـذي أصـابك 

قـال لـه يعيـذك  فأخبره الولد بما جرى له، فلما سمع الوزير كالمه توجع له وبكى لمـا أصـاب ابـن الملـك، ثـم
اهللا تعالى من هذا األمر، كيف حلت بك هذه المصيبة، وعظمت بك تلك الرزية، ونحن سائرون بفرحة لـك 

  حيث تدخل على ابنة الملك، واآلن ال أدري هل نتوجه إليها أم ال والرأي لك فما تأمر به.
ذهب عنـي هـذا األمـر أو أمـوت فقال الولد ارجع إلى أبي وأخبره بما أصابني، فإني ال أبرح مـن هنـا حتـى يـ

بحسرتي، فكتب الولد كتابًا إلى أبيه يعلمه بما جـرى لـه، ثـم أخـذ الـوزير الكتـاب وانصـرف راجعـًا إلـى مدينـة 
  الملك، وترك العسكر والولد وما معه من الجيوش عنده وهو فرحان في الباطن بما فعل بابن الملك.

وأعطاه كتابه فحزن الملك على ولده حزنًا شديدًا، ثم أرسـل فلما دخل الوزير على الملك أعلمه بقضية ولده 
إلى الحكماء وأصحاب األسرار أن يكشفوا له عن هذا األمر الذي حصل لولده فما أحـد رد عليـه جوابـًا، ثـم 
إن الوزير أرسل إلى ابن عم الجارية يبشره بما حصل البن الملك، فلما وصل إليه الكتاب فـرح فرحـًا شـديدًا 

زواج ابنة عمه وأرسل إلى الوزير هدايا عظيمة وأمواًال كثيـرة وشـكره شـكرًا زائـدًا، وأمـا ابـن الملـك وطمع في 
فإنه أقام علـى تلـك العـين مـدة ثالثـة أيـام بلياليهـا ال يأكـل وال يشـرب، واعتمـد فيمـا أصـابه علـى اهللا سـبحانه 

هـو بفـارس علـى رأسـه تـاج وهـو فـي وتعالى الذي ما خاب من توكل عليه، فلمـا كـان فـي الليلـة الرابعـة غـذ 
  صفة أوالد الملوك.

فأعلمــه الولــد بمــا أصــابه وأنــه كــان مســافرًا إلــى زوجتــه  ؟فقــال لــه الفــارس مــن أتــى بــك أيهــا الغــالم إلــى هنــا
ليدخل عليها، وأعلمه أن الوزير قد أتى به إلى عين الماء ليشرب منها فحصل له ما حصل، وكلمـا تحـدث 

يبكي، فلما سمع الفارس كالمه رثـى لحالـه وقـال لـه إن وزيـر أبيـك هـو الـذي رمـاك فـي الغالم يغلبه البكاء ف
هذه المصيبة ألن هذه العـين ال يعلـم بهـا أحـد مـن البشـر إال رجـل واحـد ثـم إن الفـارس أمـره أن يركـب معـه 

  فركب الولد وقال له الفارس امض معي إلى منزلي فأنت ضيفي في هذه الليلة.
نـي مـن أنـت حتـى أسـير معـك، فقـال لـه أنـا ابـن ملـك الجـن وأنـت ابـن ملـك اإلنـس فطـب فقال له الولد أعلم

نفســًا وقــر عينــًا بمــا يزيــل همــك وغمــك، فهــو علــي هــين فســار معــه الولــد مــن أول النهــار، وأهمــل جيوشــه 
وعســاكره ومــازال ســائرًا معــه إلــى نصــف الليــل فقــال لــه ابــن ملــك الجــن قطعنــا مســييرة ســنة للمجــد المســافر 

جب ابن الملك من ذلك وقال له كيف العمـل والرجـوع إلـى أهلـي، فقـال لـه لـيس هـذا مـن شـأنك إنمـا هـو فتع
من شأني وحين تبرأ من علتك تعود إلى أهلك في أسرع من طرفة العين وذلك علي هين، فلما سمع الغالم 

لى أن يـرد الشـقي من الجني هذا الكالم طار من شدة الفرح وظن أنه أضغاث أحالم وقال سبحان القدير ع
  سعيد وفرح بذلك فرحًا شديدًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد الخمسمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن ابــن ملـك الجـن قـال البـن ملـك اإلنــس فحـين تبـرأ مـن علتـك تعـود إلــى  

بذلك ولم يزاال سائرين حتى انتهيا إلى عين ماء تسيل من جبال سـود، أهلك في أسرع من طرفة عين ففرح 
فقال للشاب انزل فنزل الشـاب مـن فـوق جـواده، ثـم قـال لـه اشـرب مـن هـذه العـين فشـرب منهـا فصـار لوقتـه 
ا وساعته ذكرًا كما كان أوًال بقدرة اهللا تعالى، ففرح الشاب فرحًا شديدًا ما عليه من مزيد ثم قال له يا أخي مـ

فقال له يقال لها عين النساء ال تشرب منه امرأة إال صارت رجًال فاحمد اهللا واشكره علـى  ؟يقال لهذه العين
العافيــة واركــب جــوادك فســجد ابــن الملــك شــكرًا هللا تعــالى، ثــم ركــب وســارا يجــدان الســير بقيــة يومهمــا حتــى 

في أكل وشرب إلى أن جاء الليلن  رجعا إلى أرض ذلك الجني، فبات الشاب عنده في أرغد عيش ولم يزاال
فقـال نعـم أريـد ذلـك ألنـي محتـاج إليـه،  ؟ثم قال له ابـن ملـك الجـن أتريـد أن ترجـع إلـى أهلـك فـي هـذه الليلـة

فــدعا ابــن ملــك الجــن بعبــد لــه مــن عبيــد أبيــه اســمه راجــز وقــال لــه خــذ هــذا الفتــى مــن عنــدي واحملــه علــى 
ند صهره وزوجته فقـال لـه العبـد سـمعًا وطاعـة وحبـًا وكرامـة عاتقك وال تخل الصباح يصبح عليه إال وهو ع

  ثم غاب العبد عنه ساعة وأقبل وهو في صورة عفريت.
فلما رآه الفتى طـار عقلـه وانـدهش، فقـال ابـن ملـك الجـن ال بـأس عليـك اركـب جـوادك واعـل بـه فـوق عاتقـه 

وركـب علـى عاتقـه، فقـال لـه ابـن فقال الشاب بل اركب أنـا واتـرك الجـواد عنـدك ثـم نـزل الشـاب عـن الجـواد 
ملـك الجـن أغمــض عينيـك وطـار العبــد بـين السـماء واألرض ولــم يـزل طـائرًا بــه ولـم يـدر الشــاب بنفسـه فمــا 
جـاء ثلــث الليــل األخيـر إال وهــو علــى قصـر صــهره فلمــا نـزل علــى قصــره قـال لــه العفريــت انـزل فنــزل وقــال 

لما أضاء النهار وسكن الشاب من روعه نـزل مـن افتح عينيك فهذا قصر صهرك وابنته ثم تركه ومضى، ف
فوق القصر فلما نظره صهره قام إليه وتلقاه وتعجب حيث رآه فوق القصر، ثم قـال لـه إنـا رأينـا النـاس تـأتي 
من األبواب وأنت تنزل من السماء فقـال لـه قـد كـان الـذي أراده اهللا سـبحانه وتعـالى فتعجـب الملـك مـن ذلـك 

  وفرح بسالمته.
ت الشمس أمر صهره وزيره أن يعمل الوالئم العظيمة، فعمل الوالئم واستقام العرس، ثـم دخـل علـى فلما طلع

زوجته وأقام مدة شهرين ثم ارتحل بها إلى مدينة أبيه وأما ابن عم الجارية فإنه هلـك مـن الغيـرة والحسـد لمـا 
علـى أتـم حـال وأكمـل سـرور  دخل بها ابن الملك ونصره اهللا سبحانه وتعالى عليـه وعلـى وزيـر أبيـه بزوجتـه

فتلقــاه أبــوه بعســكره ووزرائــه، وأنــا أرجــو اهللا تعــالى أن ينصــرك علــى وزرائــك أيهــا الملــك وأنــا أســألك أن تأخــذ 
  حقي من ولدك، فلما سمع الملك ذلك منها أمر بقتل ولده.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الثمانين بعد الخمسمائة 
الــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة لمــا حكــت للملــك وقالــت أســألك أن تأخــذ حقــي مــن ولــدك أمــر ق

بقتلــه، وكــان ذلــك فــي اليــوم الرابــع فــدخل علــى الملــك الــوزير الرابــع وقبــل األرض بــين يديــه، وقــال ثبــت اهللا 
عمــل عمــًال حتــى ينظــر فــي الملــك وأيــده أيهــا الملــك تــأن فــي هــذا األمــر الــذي عزمــت عليــه ألن العاقــل ال ي

  عاقبته وصاحب المثل يقول: 
 فما الدهر له بصاحـب  من لم ينظر في العواقب

وبلغنـي أيضــًا أيهــا الملــك الســعيد مــن كيــد النســاء حكايــة أخــرى قــال لــه الملــك ومــا بلغــك قــال لــه بلغنــي أيهــا 
الشـبان المغـاوين فتعلـق  الملك، أن امرأة ذات حسـن وجمـال وبهـاء وكمـال لـم يكـن لهـا نظيـر فنظرهـا بعـض

بها وأحبها محبة عظيمة وكانت تلك المرأة عفيفة عن الزنا وليس لها فيه رغبة فاتفق أن زوجها سـافر يومـًا 
من األيام إلى بعض البالد فصار الشاب كل يـوم يرسـل إليهـا مـرات عديـدة ولـم تجبـه فقصـد الشـاب عجـوزًا 

إليها ما أصابه من المحبة وما هو عليه من عشـق المـرأة  كانت ساكنة بالقرب منه، فسلم عليها وقعد يشكو
وأخبرها أنه مراده وصالها، فقالت له العجوز أنا أضمن لك ذلك والبأس عليك، وأنـا أبلغـك مـا تريـد إن شـاء 

  اهللا، فلما سمع الشاب كالمها دفع لها دينارًا ثم انصرف إلى حال سبيله.
ة وجدت معها عهدًا ومعرفة وصارت العجوز تتردد إليهـا فـي فلما أصبح الصباح دخلت العجوز على المرأ 

كل يوم وتتغدى وتتعشى عندها وتأخذ من عندها بعض الطعام إلى أوالدها، وصارت تلك العجوز تالعبهـا 
وتباسطها إلى أن أفسدت حالها وصارت ال تقدر على مفارقة العجوز ساعة واحدة، فاتفق في بعض األيـام 

مـن عنـد المــرأة كانـت تأخـذ خبــزًا وتجعـل فيـه شــحمًا وفلفـًال وتطعمـه إلــى كلبـة مــدة أن العجـوز وهـي خارجــة 
أيام فجعلت الكلبة تتبعها من أجل الشفقة والحسنة فأخذت لهـا يومـًا شـيئًا كثيـرًا مـن الفلفـل والشـحم وأطعمتـه 

منها الصبية غايـة لها، فما أكلته صارت عيناها تدمع من حرارة الفلفل ثم تبعتها الكلبة وهي تبكي فتعجبت 
فقالت لها يـا بنتـي هـذه لهـا حكايـة عجيبـة فإنهـا  ؟العجب، ثم قالت للعجوز يا أمي ما سبب بكاء هذه الكلبة

كانت صبية وكانت صاحبتي ورفيقتي وكانت صاحبة حسن وجمال وبهاء وكمال وكـان قـد تعلـق بهـا شـاب 
هــا مــرات عديــدة لعلهــا تــرق لــه وترحمــه فأبــت، فــي الحــارة وزاد بهــا حبــًا وشــغفًا حتــى لــزم الوســادة وأرســل إلي

  فنصحتها وقلت لها يا بنتي أطيعيه في جميع ما قاله وارحميه واشفقي عليه فما قبلت نصيحتي.
فلمــا قــل صــبر هــذا الشــاب شــكا لــبعض أصــحابه، فعملــوا لهــا ســحرًا وقلبــوا صــورتها مــن صــورة البشــر إلــى 

من األحـوال وانقـالب الصـورة، ولـم تجـد مـن المخلـوقين  صورة الكالب، فلما رأت ما حصل لها وما هي فيه
مــن يشــفق عليهــا غيــري، جــاءتني إلــى منزلــي وصــارت تســتعطف بــي وتقبــل يــدي ورجلــي وتبكــي وتنتحــب 
فعرفتهــا وقلــت لهــا كثيــرًا مــا نصــحتك فلــم يفــدك نصــحي شــيئًا. وأدرك شــهرزاد الصــباح فســكتت عــن الكــالم 

  المباح.
 



  ين بعد الخمسمائة وفي الليلة الواحدة والثمان
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز صــارت تحكــي للمــرأة خبــر الكلبــة وتعرفهــا عــن حالهــا بمكــر 
وخداع ألجل موافقتها لغرض تلـك العجـوز وجعلـت تقـول لهـا لمـا جـاءتني هـذه الكلبـة المسـحورة وبكـت قلـت 

عليها وأبقيتها عندي فهي على هـذه الحالـة  لها: كم نصحتك ولكن يا بنتي لما رايتها في هذه الحالة أشفقت
  وكلما تتفكر حالتها األولى تبكي على نفسها.

فلما سمعت الصبية كالم العجوز حصل لها رعب كبير وقالت لها يا أمـي واهللا إنـك خـوفتيني بهـذه الحكايـة 
لـي مـرات وأنـا أمتنـع فقالت لها العجوز من أي شيء تخافين فقالت لها إن شابًا مليحًا متعلقًا بحبي وأرسـل إ

منــه وأنــا اليــوم أخــاف أن يحصــل لــي مثــل مــا حصــل لهــذه الكلبــة فقالــت لهــا العجــوز احــذري يــا بنتــي أن 
تخــالفي فــإني أخــاف عليــك كثيــرًا وٕاذا كنــت لــم تعرفــي محلــه فــأخبريني بصــفته وأنــا أجــيء بــه إليــك وال تخلــي 

  لم تعرفه وقالت لها لما أقوم واسأل عنه. قلب أحد يتغير عليك، فوصفته لها وجعلت تتغافل وتريها أنها
فلما خرجت من عندها ذهبت إلى الشاب تفتش عليه فلم تقف لـه علـى خبـر وقالـت فـي نفسـها كيـف العمـل 
أيــروح األكــل الــذي فعلتــه خســارة والوعــد الــذي وعــدتني بــه مــن الــدراهم ولكــن لــم أخــل هــذه الحيلــة تــروح بــال 

إليهــا فبينمــا هــي كــذلك تــدور فــي الشــارع إذا نظــرت شــابًا حســنًا شــيء بــل أفــتش لهــا علــى غيــره وأجــيء بــه 
جمـيًال علـى وجهـه أثـر السـفر، فتقـدمت إليـه وسـلمت عليـه وقالـت لـه هـل لـك طعـام وشـراب وصـبية مهيــأة، 
فقال لها الرجل وأين هـذا قالـت عنـدي فـي بيتـي فسـار معهـا الرجـل والعجـوز وهـي ال تعلـم أنـه زوج الصـبية 

ت ودقت الباب ففتحت لها الصبية الباب فدخلت وهي تجري لتتهيأ بالملبوس والبخـور حتى وصلت إلى البي
  فأدخلته العجوز في قاعة الجلوس وهي في كيد عظيم.

فلما دخلت المرأة عليه ووقع بصرها عليـه والعجـوز قاعـدة عنـده بـادرت المـرأة بالحيلـة والمكيـدة ودبـرت لهـا  
رجلها وقالت لزوجها مـا هكـذا العهـد الـذي بينـي وبينـك فكيـف  أمر في الوقت والساعة ثم سحبت الخف من

تخونني وتفعل معي هذا الفعل فإني لمـا سـمعت بحضـورك جربتـك بهـذه العجـوز فأوقعتـك فيمـا حـذرتك منـه 
وقــد تحققــت أمــرك وٕانــك نقضــت العهــد الــذي بينــي وبينــك وكنــت قبــل اآلن أظــن أنــك طــاهر حتــى شــاهدتك 

ردد على النساء الفاجرات، وصارت تضربه بالخف على رأسه وهـو يتبـرأ مـن بعيني مع هذه العجوز وٕانك تت
ذلك ويحلف لها أنه ما خانها مدة عمره وال فعل فعًال مما اتهمته بـه، ولـم يـزل يحلـف لهـا أيمانـًا بـاهللا تعـالى 
ا وهي تضربه وتبكي وتصرخ وتقول تعالوا إلي يا مسـلمين فيمسـك فمهـا بيـده وهـي تعضـه وصـار متـذلًال لهـ

ويقبــل يــديها ورجليهــا وهــي ال ترضــى عليــه وال تكــف يــدها عــن صــفعه، ثــم إنهــا غمــزت العجــوز أن تمســك 
  يدها عنه فجاءتها العجوز وصارت تقبل يديها ورجليها إلى أن أجلستهما.

فلمــا جعــل الــزوج يقبــل يــد العجــوز ويقــول لهــا جــزاك اهللا كــل خيــر حيــث خلصــتيني منهــا فصــارت العجــوز 
المرأة وكيدها، وهاذ أيها الملك من جملة مكر النساء وحيلهن وكيـدهن، فلمـا سـمعه الملـك تتعجب من حيلة 

  انتصح بحكايته ورجع عن قتل ولده.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد الخمسمائة 
الحكايـة للملـك رجـع عـن قتـل ولـده فلمـا كـان فـي  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير الرابع لمـا حكـى

اليوم الخامس دخلت الجارية على الملك بيـدها قـدم فيـه سـم واسـتغاثت ولطمـت علـى خـديها ووجههـا وقالـت 
له أيها الملك إما أن تنصفني وتأخذ حقي من ولدك، وٕاال أشرب هذا القدح السـم وأمـوت ويبقـى ذنبـي معلقـًا 

اءك هؤالء ينسبونني الكيد والمكر وليس في الدنيا أمكـر مـنهم، أمـا سـمعت أيهـا بك إلى يوم القيامة فإن وزر 
  الملك حديث الصائغ مع الجارية فقال ما جرى منهما يا جارية.

فقالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أنـه كـان رجـل صـائغ مولعـًا بالنسـاء وشـرب الخمـر فـدخل يومـًا مـن األيـام 
ان بيتـه فـرأى فيهـا صـورة جاريـة منقوشـة لـم يـر الـراؤون أحسـن وال عند صديق له فنظر إلى حائط من حيط

أجمـــل وال أظـــرف منهـــا فـــأكثر الصـــائغ مـــن النظـــر إليهـــا وتعجـــب مـــن حســـن هـــذه الصـــورة ووقـــع حـــب هـــذه 
الصورة في قلبه إلى أن مرض واشرف على الهالك فجـاءه أحـد أصـدقائه يـزوره فلمـا جلـس عنـده سـأله عـن 

  حاله وما يشكو منه.
ه يا أخي إن مرضي كله وجميع ما أصابني من العشق وذلـك أنـي عشـقت صـورة منقوشـة فـي حـائط فقال ل

فالن أخي فالمه الصديق وقال لـه إن هـذا مـن قلـة عقلـك فكيـف تعشـق صـورة فـي حـائط ال تضـر وال تنفـع 
ال لــه وال تنظــر وال تســمع وال تأخــذ وال تمنــع، فقــال لــه مــا صــورها المصــور إال علــى مثــال امــرأة جميلــة فقــ

صديقه لعل الذي صورها اخترعهـا مـن رأسـه، فقـال لـه هاأنـا فـي حبهـا ميـت علـى كـل حـال، وٕان كـان لهـذه 
  الصورة شبيه في الدنيا فأنا أرجو اهللا تعالى أن يمدني بالحياة إلى أن أراه.

كون لـه فيـه فلما قام الحاضرون سألوا عمن صورها فوجدوه قد سافر إلى بلد من البلدان، فكتبوا له كتابًا يشـ
حــال صــاحبهم، ويســألونه عــن تلــك الصــورة ومــا ســببها وهــل هــو اخترعهــا مــن ذهنــه أو رأى لهــا شــبيهًا فــي 
الــدنيا فأرســل إلــيهم أنــي صــورت هــذه الصــورة علــى شــكل جاريــة مغنيــة لــبعض الــوزراء وهــي بمدينــة كشــمير 

  بإقليم الهند.
جهـًا إلـى بـالد الهنـد فوصـل إلـى تلـك المدينـة فلما سمع الصائغ بالخبر وكـان بـبالد الفـرس تجهـز وسـار متو 

من بعد جهد جهيد، فلما دخل تلك المدينة واستقر فيها ذهب يومًا من األيام عند رجل عطار من أهل تلـك 
المدينة، واستقر فيها ذهب يومًا من األيام عند رجل عطار من أهل تلك المدينة، وكان ذلـك العطـار حاذقـًا 

غ عـن ملكهـم وسـيرته، فقـال لـه العطـار أمـا ملكنـا فعـادل حسـن السـيرة محسـن ألهـل فطنًا لبيبًا فسـأله الصـائ
دولتــه منصــف لرعيتــه ومــا يكــره فــي الــدنيا إال الســحرة فــإذا وقــع فــي يــده ســاحرًا أو ســاحرة ألقاهمــا فــي جــب 

ه إلـى خارج المدينة ويتركهما بالجوع إلى أن يموتا ثم سأله عن وزرائه فذكر له سيرة كل وزيـر ومـا هـو عليـ
أن أنجز الكـالم إلـى الجاريـة المغنيـة، فقـال لـه عنـد الـوزير الفالنـي فصـبر بعـد ذلـك أيامـًا حتـى أخـذ بتـدبير 

  الحيلة.



فلما كان في ليلة ذات مطر ورعـد وعاصـفة ذهـب الصـائغ وأخـذ معـه عـدة مـن اللصـوص وتوجـه إلـى دار  
القصـر، فلمـا وصـل إليـه نـزل إلـى سـاحته الوزير سيد الجارية وعلـق فيـه السـلم بكالليـب ثـم طلـع إلـى أعلـى 

فــرأى جميــع الجــواري نائمــات كــل واحــدة علــى ســريرها ورأى ســريرًا مــن المرمــر عليــه جاريــة كأنهــا البــدر إذا 
أشرف في ليلة أربعة عشر، فقصدها وقعد عند رأسها وكشف الستر علهيا فإذا عليها سـتر مـن ذهـب وعنـد 

منهمـا فـي شـمعدان مـن الـذهب وهاتـان الشـمعتان مـن العنبـر رأسها شمعة وتحت رجليها شـمعة، كـل شـمعة 
وتحــت الوســادة حــق مــن الفضــة فيــه جميــع حليهــا وهــو مغطــى عنــد رأســها فــأخرج ســكينًا وضــرب بهــا كفــل 
الجاريــة فجرحهــا جرحــًا واضــحًا فانتبهــت فزعــة مرعوبــة، فلمــا رأتــه خافــت مــن الصــياح، فســكتت وظنــت أنــه 

ق والــذي فيــه ولــيس لــك بقتلــي نفــع وأنــا فــي جيرتــك وفــي حســبك، فتنــاول يريــد أخــذ المــال فقالــت لــه خــذ الحــ
  الرجل الحق بما فيه وانصرف.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد الخمسمائة 
جرحهــا وأخــذ قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الصــائغ طلــع قصــر الــوزير وضــرب الجاريــة علــى كفلهــا ف

الحق الذي فيه حليها وانصرف فلما أصبح الصباح لـبس ثيابـه وأخـذ معـه الحـق الـذي فيـه الحلـي ودخـل بـه 
علــى ملــك تلــك المدينــة ثــم قبــل األرض بــين يديــه وقــال: أيهــا الملــك إننــي رجــل ناصــح لــك وأنــا مــن أرض 

يتــك فــأردت أن أكــون خراســان وقــد أتيــت مهــاجرًا إلــى حضــرتك لمــا شــاع مــن حســن ســيرتك وعــدلك فــي رع
تحت لوائك، وقد وصلت إلى هذه المدينة آخر النهار فوجدت الباب مغلوقًا فنمت من خارجه فبينما أنا بين 
النــائم واليقظــان إذ رأيــت أربــع نســوة إحــداهن راكبــة مكنســة واألخــرى راكبــة مروحــة، فعلمــت أيهــا الملــك أنهــن 

هـا وضـربتني بـذنب ثعلـب كـان فـي يـدها فـأوجعتني سحرة يدخلن مـدينتك فـدنت إحـداهن منـي ورفسـتني برجل
من الضرب فضربتها بسكين كانت معي فأصـابت كفلهـا وهـي موليـة شـاردة، فلمـا جرحتهـا انهزمـت قـدامي، 
فوقع منها هذا الحق بما فيه فأخذته وفتحته فرأيـت فيـه هـذا الحلـي النفـيس، فخـذه فلـيس لـي بـه حاجـة ألنـي 

دنيا عـن قلبـي وزهـدتها بمـا فيهـا وٕانـي قاصـد وجـه اهللا تعـالى، ثـم تـرك رجل سائح في الجبال، وقد رفضت ال
  الحق بين يدي الملك وانصرف.

فلما خرج من عند الملـك فـتح الملـك ذلـك الحـق وأخـرج جميـع الحلـي منـه وصـار يقلبـه بيـده فوجـد فيـه عقـدًا 
قــال لــه هــذا العقــد الــذي كــان أنعــم بــه علــى الــوزير ســيد الجاريــة، فــدعا الملــك بــالوزير فلمــا حضــر بــين يديــه 

  أهديته إليك، فلما رآه عرفه وقال للملك نعم وأنا أهديته إلى جارية مغنية عندي.
فقال له الملك أحضر لي تلك الجارية فأحضرها، فلما حضرت الجارية بين يـدي الملـك قـال لـه اكشـف عـن 

الـوزير للملـك نعـم يـا مـوالي  كفلها وانظر هل فيه جرح أم ال، فكشف الوزير عنه فرأى فيه جرح سكين فقـال
فيها الجرح فقال الملـك للـوزير هـذه سـاحرة كمـا قـال لـي الرجـل الزاهـد بـال شـك وال ريـب، ثـم أمـر الملـك بـأن 

  يجعلوها في جب السحرة فأرسلوها إلى الجب في ذلك النهار.



دينـار وجلـس فلما جاء الليل عرف الصائغ أن حيلته قد تمت، جاء إلى حارس الجـب وبيـده كـيس فيـه ألـف 
مــع الحــارس يتحــدث إلــى ثلــث الليــل األول ثــم دخــل مــع الحــارس فــي الكــالم وقــال لــه اعلــم يــا أخــي أن هــذه 
الجارية بريئة من هذه البليـة التـي ذكروهـا وأنـا الـذي أوقعتهـا، وقـص عليـه القصـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا، ثـم 

ة أســافر بهــا إلــى بــالدي فهــذه الــدنانير قــال لــه يــا أخــي خــذ هــذا الكــيس فــإن فيــه ألــف دينــار وأعطنــي الجاريــ
  أنفع لك من حبس الجارية، واغتنم أجرنا ونحن االثنان ندعو لك بالخير والسالمة.

فلما سمع حكايته تعجب غاية العجب من هذه الحيلة وكيف تمت، ثم أخـذ الحـارس الكـيس بمـا فيـه وتركهـا 
فأخذها الصائغ مـن وقتـه وسـار وجعـل يجـد فـي له وشرط عليه أن ال يقيم بها في هذه المدينة ساعة واحدة 

السير إلى أن وصل إلى بالده وقد بلغ مراده، فانظر أيها الملـك إلـى كيـد الرجـال وحيلـتهم ووزراؤك يردونـك 
  عن أخذ حقي، وفي غد أوقف أنا وأنت بين يدي حاكم عادل ليأخذ حقي منك أيها الملك.

ليــه الــوزير الخــامس وقبــل األرض بــين يديــه ثــم قــال أيهــا فلمــا ســمع الملــك كالمهــا أمــر بقتــل ولــده فــدخل ع 
الملك العظيم الشأن تمهل وال تعجل على قتل ولدك فرب عجلة أعقبـت ندامـة وأخـاف عليـك أن تنـدم ندامـة 
الذي لم يضحك بقية عمره فقال له الملك وكيف ذلـك أيهـا الـوزير قـال بلغنـي أيهـا الملـك أنـه كـان رجـل مـن 

ان ذا مـال وخـدم وعبيـد وأمـالك فمـات إلـى رحمـة اهللا تعـالى وتـرك ولـدًا صـغيرًا، فلمـا ذوي البيوت والـنعم وكـ
كبر الولد أخذ في األكل والشرب وسماع الطرب واألغاني وتكرم وأعطى وأنفق األموال التـي خلفهـا لـه أبـوه 

  حتى ذهب بالمال جميعه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  عة والثمانين بعد الخمسمائة وفي الليلة الراب
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الولد لما أذهب المال الـذي خلفـه لـه أبـوه ولـم يبـق منـه شـيء رجـع علـى 
بيع العبيد والجواري واألمالك وأنفق جميع ما كان عنده مـن مـال أبيـه وغيـره فـافتقر حتـى صـار يشـتغل مـع 

و جـالس يومـًا مـن األيـام تحـت حـائط ينتظـر مـن يسـتأجره وٕاذا الفعلة، فمكـث علـى ذلـك مـدة سـنة، فبينمـا هـ
  هو برجل حسن الوجه والثياب فدنا من الشاب وسلم عليه.

فقــال لــه: ال أعرفــك يــا ولــدي أصــًال بــل أرى آثــار النعمــة  ؟فقــال لــه الولــد يــا عــم هــل أنــت تعرفنــي قبــل اآلن
فهــل لــك يــا عــم ياصــبيح الوجــه مــن حاجــة  عليــك وأنــت فــي هــذه الحالــة، فقــال لــه يــا عــم نفــذ القضــاء والقــدر

تستخدمني فيها فقال له يا ولدي أريد أن أستخدمك فـي شـيء يسـير قـال لـه الشـاب ومـا هـو يـا عـم فقـال لـه 
عندي عشرة من الشيوخ في دار واحدة، وليس عندنا مـن يقضـي حاجتنـا، ولـك عنـدنا مـن المأكـل والمشـرب 

إليــك مــن الخيــر والــدراهم ولعــل اهللا يــرد عليــك نعمتــك بســببنا مــا يكفيــك لتقــوم بخــدمتنا ولــك عنــدنا مــا يصــل 
فقـال  ؟فقال له الشاب سمعًا وطاعة ثم قال له الشيخ: لي عليك شـرط، فقـال لـه الشـاب: ومـا شـرطك يـا عـم

لــه: يــا ولــدي أن تكــون كاتمــًا لســرنا فيمــا ترانــا عليــه وٕاذا رأيتنــا نبكــي فــال تســألنا عــن ســبب بكاؤنــا، فقــال لــه 
يــا عــم فقــال لــه الشــيخ يــا ولــدي ســر بنــا علــى بركــة اهللا تعــالى فقــام الشــاب خلــف الشــيخ إلــى أن  الشــاب نعــم



أوصــله إلــى الحمــام فأدخلــه فيــه وأزال عــن بدنــه مــا عليــه مــن القشــف، ثــم أرســل الشــيخ رجــًال فــأتى لــه بحلــة 
  حسنة من القماش فألبسه إياها، ومضى به إلى منزله عند جماعته.

دارًا عالية البنيان مشيدة األركان واسـعة بمجـالس متقالبـة وقاعـات فـي قاعـة فسـقية  فلما دخل الشاب وجدها
من الماء عليهـا طيـور تغـرد وشـبابيك تطـل مـن كـل جهـة علـى بسـتان حسـن فـي تلـك الـدار، فأدخلـه الشـيخ 

نقـوش في أحد المجالس فوجده منقوشًا بالرخام الملـون ووجـد سـقفه منقوشـًا بـالالزورد والـذهب الوهـاج وهـو م
ببســط الحريــر، ووجــد فيــه عشــرة مــن الشــيوخ قاعــدين متقــابلين وهــم البســون ثيــاب الحــزن يبكــون وينتحبــون، 
فتعجــب الشــاب مــن أمــرهم وهــم أن يســأل الشــيخ فتــذكر الشــرط فمنــع لســانه، ثــم إن الشــيخ ســلم إلــى الشــاب 

وعلــى نفســك وأنــت أمــين صــندوقًا فيــه ثالثــون ألــف دينــار وقــال لــه يــا ولــدي أنفــق علينــا مــن هــذا الصــندوق 
  واحفظ ما استودعتك فيه.

فقال الشاب سمعًا وطاعة ولم يزل الشاب ينفق عليهم مدة أيام وليـال، ثـم مـات واحـدًا مـنهم فأخـذه أصـحابه 
وغســلوه وكفنــوه ودفنــوه فــي روضــة خلــف الــدار، ولــم يــزل المــوت يأخــذ مــنهم واحــدًا بعــد واحــد إلــى أن بقــي 

ب فاسـتمر هـو والشـاب فــي تلـك الـدار، ولـيس معهمـا ثالـث وأقامـا علـى ذلــك الشـيخ الـذي اسـتخدم ذلـك الشـا
  مدة من السنين ثم مرض الشيخ.

فلما يئس الشاب من حياته أقبل عليه وتوجع له ثم قال له: يا عم أنا خدمتكم وما كنت أقصـر فـي خـدمتكم 
لـه الشـيخ: نعـم يـا ولـدي مرة واحدة طيلـة اثنـي عشـرة سـنة، وأنـا أنصـح لكـم وأخـدمكم بجهـدي وطـاقتي فقـال 

خــدمتنا إلــى أن توفيــت هــذه المشــايخ إلــى رحمــة اهللا عــز وجــل وال بــد لنــا مــن المــوت فقــال الشــاب يــا ســيدي 
  أنت على خطر وأريد منك أن تعلمني ما سبب بكائكم ودوام انتحابكم وحزنكم وتحمركم.

لت اهللا تعــالى أن ال يبلــي أحــدًا فقــال لــه يــا ولــدي مــا لــك بــذلك مــن حاجــة وال تكلفنــي مــا ال أطيــق، فــإني ســأ
ببليتـي، فـإن أردت أن تســلم ممـا وقعنــا فيـه فـال تفــتح ذلـك البــاب وأشـار إليـه بيــده وحـذره منــه، وٕان أردت أن 

  يصيبك ما أصابنا فافتحه فإنك تعلم بسبب ما رأيت منا لكنك تندم حيث ال ينفعك الندم.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  الليلة الخامسة والثمانين بعد الخمسمائة وفي 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ الذي بقي من العشرة قال للشاب إحذر أن تفتح هذا البـاب فتنـدم  

حيــث ال ينفعــك النــدم، ثــم تزايــدت العلــة علــى الشــيخ فمــات فغســله الشــاب بيــده وكفنــه ودفنــه عنــد أصــحابه، 
هو مختوم على ما فيه وهو مع ذلك قلق متفكر فيما كان فيه الشيوخ فبينما وقعد الشاب في ذلك الموضع و 

هو يتفكر يومًا من األيام في كالم الشيخ ووصيته له بعد فتح الباب إذ خطر بباله أنـه ينظـر إليـه فقـام إلـى 
  تلك الجهة وفتش حتى رأى بابًا لطيفًا قد عشش عليه العنكبوت وعليه أربعة أقفال من البوالد.

ما نظره تذكر ما حذره منه الشـيخ فانصـرف عنـه وصـارت نفسـه تـراوده علـى فـتح البـاب وهـو يمنعهـا مـدة فل
سبعة أيام وفي اليـوم الثـامن غلبـت عليـه نفسـه وقـال البـد أن أفـتح البـاب وأنظـر أي شـيء يجـري علـي منـه 

نهض وفـتح البـاب بعـد أن فإن قضاء اهللا تعالى وقدره ال يرده شيء، وال يكون أمر من األمـور إال بإرادتـه فـ



كسر األقفال، فلما فتح الباب رأى دهليزًا ضيقًا فجعل يمشي فيه مقدار ثالث ساعات وٕاذا به قد خـرج علـى 
شــاطئ نهــر عظــيم فتعجــب الشــاب مــن ذلــك، وصــار يمشــي علــى ذلــك الشــاطئ وينظــر يمينــًا وشــماًال وٕاذا 

ار فيه بين السماء واألرض إلـى أن أتـى بـه بعقاب كبير قد نزل من الجو فحمل ذلك الشاب في مخالبه وط
إلى جزيرة في وسـط البحـر فألقـاه فيهـا وانصـرف عنـه ذلـك العقـاب فصـار الشـاب متحيـرًا فـي أمـره وال يـدري 

  أين يذهب.
فبينما هو جـالس يومـًا مـن األيـام وٕاذا بقلـع مركـب قـد الح لـه فـي البحـر كالنجمـة فـي السـماء فتعلـق خـاطر 

اتـه تكـون فيـه وصـار ينظـر إليـه حتـى وصـل إلـى قريـة، فلمـا وصـل رأى زورقـًا مـن الشاب بالمركب لعل نج
العاج واألبنوس ومجاذيفه من الصندل والعود وهو مصفح جميعه بالذهب الوهاج، وفيه عشـر مـن الجـواري 
األبكـار كـأنهم القمـار فلمـا نظرنــه الجـواري طلعـن إليـه مــن الـزورق وقـبلن يـده وقلــن أنـت الملـك العـريس، ثــم 
تقدمت إليـه جاريـة وهـي كالشـمس الضـاحية فـي السـماء الصـافية وفـي يـدها منـديل حريـر فيـه خلعـة ملوكيـة 

  وتاج من الذهب مرصع بأنواع اليواقيت.
فتقدمت إليه وألبسته وتوجته وحملته على األيدي إلى ذلك الزورق فوجد فيه أنواعًا من بسط الحريـر الملـون 

قــال الشــاب: فلمــا ســرت معهــم اعتقــدت أن هــذا منــام وال أرى أيــن  ثــم نشــرن القلــوع وســرن فــي لجــج البحــر
يذهبن بي، فلمـا أشـرفن علـى البـر رأيـت البـر قـد امـتأل بعسـاكر ال يعلـم عـدتهم إال اهللا سـبحانه وتعـالى وهـم 
متـدرعون، ثـم قـدموا إلـي خمســة مـن الخيـل المسـمومة بسـروج مــن ذهـب مرصـعة بـأنواع الآللـئ والفصــوص 

  نها فرسًا فركبته واألربعة سرات معي.الثمينة، فأخذت م
ولما ركبت انعقدت على رأسـي الرايـات واألعـالم ودقـت الطبـول وضـربت الكاسـات ثـم ترتبـت العسـاكرميمنة 
وميسرة، وصرت أردد هل أنا نائم أو يقظان ولم أزل سائرًا ال أصدق بما أنا فيه من الموكـب، بـل أظـن أنـه 

ضــر فيــه قصــور وبســاتين وأشــجار وأزهــار وأطيــار تســبح الواحــد أضــغاث أحــالم حتــى أشــرفنا علــى مــرج أخ
القهار فبينما هم كـذلك وٕاذا بعسـكر قـد بـرز مـن بـين تلـك القصـور والبسـاتين مثـل السـيل إذا انحـدر إلـى أن 
مأل ذلك المرج، فلما دنوا مني وقفت تلك العساكر، وٕاذا بملـك مـنهم قـد تقـدم بمفـرده راكبـًا وبـين يديـه بعـض 

، فلما قرب الملك من الشاب نـزل عـن جـواده فلمـا رأى الملـك نـزل عـن جـواده نـزل اآلخـر، ثـم خواصه مشاة
سلما على بعضهما أحسن سالم ثم ركبوا خيولهم فقال الملك للشاب سر بنا فإنك ضيفي فسار معه الشـاب 

  ..وهم يتحدثون والمواكب مرتبة وهي تسير بين أيديهما إلى قصر الملك، ثم نزلوا ودخلوا جميعاً 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك لما أخذ الشاب سار هـو وٕايـاه بالموكـب حتـى دخـال القصـر ويـد  

ك الملــك اللثــام عــن الشــاب فــي يــد الملــك، ثــم أجلســه علــى كرســي مــن الــذهب وجلــس عنــده، فلمــا كشــف ذلــ
وجهه إذا هو جارية كأنهـا الشـمس الضـاحية فـي السـماء الصـافية ذات حسـن وجمـال وبهـاء وكمـال وعجـب 



ودالل فنظر الشاب إلى نعمة عظيمة وسعادة جسيمة وصار الشاب متعجبًا مـن حسـنها وجمالهـا، ثـم قالـت 
يتها وجميع ما رأيته من فارس أو راجل له اعلم أيها الملك أني ملكة هذه األرض وكل هذه العساكر التي رأ

فهـو مــن نسـاء لــيس فــيهن رجـال، والرجــال عنــدنا فـي هــذه األرض يحرثــون ويزرعـون ويحصــدون ويشــتغلون 
ـــبالد ومصـــالح النـــاس مـــن ســـائر الصـــناعات، وأمـــا النســـاء فهـــن الحكـــام وأربـــاب  بعمـــارة األرض وعمـــارة ال

، فبينمـا هـم كـذلك وٕاذا بـالوزير قـد دخـل وٕاذا هـي المناصب والعساكر فتعجب الشاب مـن ذلـك غايـة العجـب
  عجوز شمطاء وهي محتشمة ذات هيبة ووقار.

فقالــت لهــا الملكــة أحضــري لنــا القاضــي والشــهود، فمضــت العجــوز لــذلك ثــم عطفــت علــى الشــاب تنادمــه 
وتؤانســه وتزيــل وحشــته بكــالم لطيــف، ثــم أقبلــت عليــه وقالــت لــه أترضــى أن أكــون لــك زوجــة، فقــام وقبــل 
األرض بين يدها فمنعته فقال لها: يا سـيدتي أنـا أقـل مـن الخـدم الـذين يخـدمونك، فقالـت لـه أمـا تـرى جميـع 
مــا نظرتــه مــن الخــدم والعســاكر والمــال والخــزائن والــذخائر فقــال لهــا نعــم فقالــت لــه جميــع ذلــك بــين يــديك 

ه ذلـك تتصـرف فيـه إال تتصرف فيه بحيث تعطي وتهب ما بدا لك ثم إنها أشارت إلـى بـاب مغلـق وقالـت لـ
هــذا البــاب فــال تفتحــه فــإذا فتحتــه نــدمت حيــث ال ينفعــك النــدم فمــا اســتتمت كالمهــا إال والــوزير والقاضــي 

  والشهود معها.
فلما حضروا وكلهن عجائز ناشرات الشعر على أكتافهن وعليهن هيبـة ووقـار قـال: فلمـا أحضـرن بـين يـدي 

نهـا الشـاب وعملـت الـوالئم وجمعـت العسـاكر، فلمـا أكلـوا وشـربوا الملكة أمرتهن أن يعقدن العقـد تـزويج فزوج
دخــل عليهــا ذلــك الشــاب فوجــدها بكــرًا عــذراء، فــأزال بكارتهــا وأقــام معهــا ســبعة أعــوام فــي ألــذ عــيش وأهنــأه 
ــم يكــن فيــه ذخــائر جميلــة أحســن ممــا رأيــت مــا  ــام فــتح البــاب وقــال لــو ل وأطيبــه، فتــذكر ذات يــوم مــن األي

قام وفتح الباب وٕاذا الطائر الذي حمله من ساحل البحر وحطه في الجزيرة فلما نظـره ذلـك منعتني عنه، ثم 
  الطائر قال له ال مرحبًا بوجه ال يفلح أبدًا.

فلمــا نظــره وســمع كالمــه هــرب منــه فتبعــه وخطفــه وطــار بــه بــين الســماء واألرض مســافة ســاعة وحطــه فــي 
م رجع إلى عقله وتذكر ما نظـره قبـل ذلـك مـن النعمـة المكان الذي خطفه منه، ثم غاب عنه فجلس مكانه ث

والعز والكرامة وركوب العسكر أمامه واألمر والنهي فجعل يبكي وينتحب، ثم أقام علـى سـاحل البحـر الـذي 
وضــعه فيــه ذلــك الطــائر مــدة شــهرين، وهــو يتمنــى أن يعــود إلــى زوجتــه، فبينمــا هــو ذات ليلــة مــن الليــالي 

ائــل يقــول وهــو يســمع صــوته وال يــرى شخصــه وهــو ينــادي مــا أعظــم اللــذات ســهران حــزين متفكــر، وٕاذا بق
  هيهات أن يرجع إليك ما فات فأكثر الحسرات.

فلما سمعه ذلك الشاب يئس من لقاء تلك الملكة ومن رجوع النعمة التي كـان فيهـا إليـه ثـم دخـل الـدار التـي 
الـذي كـان سـبب بكـائهم وحـزنهم فعـذرهم كان فيها المشايخ، وعلم أنهـم قـد جـرى لهـم مثـل مـا جـرى لـه وهـذا 

بعد ذلك ثـم إن الشـاب أخـذه الحـزن والهـم ودخـل ذلـك المجلـس ومـازال يبكـي وينـوح وتـرك المأكـل والمشـرب 
والروائح الطيبة والضحك إلى أن مات ودفنوه بجانب المشايخ فاعلم أيهـا الملـك أن العجلـة ليسـت محمـودة، 



النصيحة فلما سـمع الملـك ذلـك الكـالم اتعـظ وانتصـح ورجـع عـن  وٕانما هي تورث الندامة وقد نصحتك بهذه
  قتل ولده.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن الملـك لمـا سـمع حكايـة الـوزير رجـع عـن قتـل ولـده فلمـا كـان فـي اليـوم 

دخلت الجارية على الملـك وفـي يـدها سـكين مسـلولة، وقالـت اعلـم يـا سـيدي: أنـك ال تقبـل شـكايتي السادس 
وتـرع حقـك وحرمتـك فـيمن تعــدى علـي وهـم وزراؤك الـذين يزعمـوا أن النســاء صـاحبات حيـل ومكـر وخديعــة 

مـن  ويقصدون بذلك ضياع حقي وٕاهمال الملك النظر فـي حقـي، وهـا أنـا أحقـق بـين يـديك أن الرجـال أمكـر
 ؟النســاء بحكايــة ابــن ملــك مــن المولــك حيــث خــال بزوجــة تــاجر فقــال لهــا الملــك وأي شــيء جــرى لــه معهــا

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجرًا من التجار غيورًا، وكان عنده زوجة ذات حسن وجمال فمن  
دينــة قصــرًا منفــردًا وحــده عــن كثــرة خوفــه وغيرتــه عليهــا لــم يســكن بهــا فــي المــدائن وٕانمــا عمــل لهــا خــارج الم

البنيان وقد أعلى بنيانه وشيد أركانه وحصن أبوابه وأحكم إقفاله، فإذا أراد الذهاب إلـى المدينـة قفـل األبـواب 
وأخذ مفاتيحها معه وعلقها في رقبتـه، فبينمـا هـو يومـًا مـن األيـام فـي المدينـة إذ خـرج ابـن ملـك تلـك المدينـة 

ضــاء فنظــر ذلــك الخــالء وصــار يتأمــل فيــه زمانــًا طــويًال لعينــه ذلــك القصــر يتنــزه خارجهــا ويتفــرج علــى الف
فنظر فيه جارية عظيمة تطل من بعض طيقان القصر، فلما نظرها صار متحير فـي حسـنها وجمالهـا وأراد 
الوصو إليها فلم يمكنه ذلك، فدعا بغالم مـن غلمانـه فأتـاه بـداوة وورقـة وكتـب عليهـا شـرح حالـه مـن المحبـة 

في سـنان نشـابة ثـم رمـى النشـابة داخـل القصـر فنزلـت عليهـا وهـي تمشـي فـي بسـتان فقالـت لجاريـة  وجعلها
  من جواريها أسرعي إلى هذه الورقة وناولينيها وصارت تقرأ الخط.

فلما قرأتها وعرفت ما ذكره لها من الـذي أصـابه مـن المحبـة والشـوق والغـرام كتبـت لـه جـواب ورقتـه وذكـرت 
ا من المحبة أكثر مما عنده ثم أطلـت عليـه مـن طاقـة القصـر فرأتـه فألقـت إليـه الجـواب له أنه قد وقع عنده

واشتد بها الشوق فلما نظر إليها جاء تحت القصر وقال لها: ارمي من عندك خيطًا ألربط فيه هذا المفتـاح 
تلـك الجاريـة حتى تأخذيه عندك فرمت له خيطًا وربط فيه المفتاح ثم انصرف إلى وزرائه فشـكا إلـيهم محبـة 

وأنــه قــد عجــز عــن الصــبر عنهــا، فقــال لــه بعضــهم ومــا التــدبير الــذي تــأمرني لــه ابــن الملــك أريــد منــك رأن 
تجعلني في صندوق وتودعه عند هذا التاجر في قصره وتجعـل أن ذلـك الصـندوق لـك حتـى أبلـغ أربـي مـن 

  رامة.تلك الجارية مدة أيام، ثم تسترجع ذلك الصندوق فقال له الوزير حبًا وك
ثم إن ابن الملك لما توجه إلى منزله جعل نفسه داخل صندوق كان عنده وأغلق الـوزير عليـه وأتـى بـه إلـى 
قصر التاجر، فلما حضر التاجر بـين يـدي الـوزير قبـل يديـه، وقـال لـه التـاجر لعـل لموالنـا الـوزير خدمـة أو 

فــي أعــز مــان عنــدك فقــال التــاجر  حاجــة نفــوز بقضــائها فقــال لــه الــوزير أريــد منــك أن تجعــل هــذا الصــندوق
للحاملين احملوه فحملوه، ثم أدخله التاجر في القصر ووضعه في خزانة عنده ثم بعـد ذلـك خـرج إلـى بعـض 



أشــغاله فقامــت الجاريــة إلــى الصــندوق وفتحتــه بالمفتــاح الــذي معهــا فخــرج منــه شــاب مثــل القمــر فلمــا رأتــه 
وقعــدت معــه فــي أكــل وشــرب مــدة ســبعة أيــام وكلمــا لبســت أحســن ملبوســها وذهبــت بــه إلــى قاعــة الجلــوس 

  يحضر زوجها تجعله في الصندوق وتقفل عليه.
  فلما كان في بعض األيام سأل الملك ولده، فخرج الوزير مسرعًا إلى بيت التاجر وطلب منه الصندوق.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  مائة وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد الخمس
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير لما حضر إلى منزل التـاجر طلـب الصـندوق، فجـاء التـاجر إلـى 
قصره على خالف العـادة وهـو مسـتعجل فطـرق البـاب فأحسـت بـه الجاريـة، فأخـذت ابـن الملـك وأدخلتـه فـي 

الصــندوق مــن غطائــه  الصــندوق وذهلــت عــن قفلــه، فلمــا وصــل التــاجر إلــى المنــزل هــو والحــاملون حملــوا
فانفتح وكان فيه ابن الملك راقدًا فلما رآه التاجر وعرفه خرج إلى الوزير وقال له ادخل أنت وخـذ ابـن الملـك 

  فال يستطيع أحد منا أن يمسكه فدخل الوزير وأخذه ثم انصرفوا جميعًا.
ي أيضـًا أيهـا الملـك أن رجـًال فلما انصرفوا أطلـق التـاجر الجاريـة، وأقسـم علـى نفسـه أن ال يتـزوج أبـدًا وبلغنـ

من الظرفاء دخل السوق فوجد غالمًا ينادى عليه للبيع فاشتراه وجـاء بـه إلـى منزلـه وقـال لزوجتـه استوصـي 
بــه فأقــام الغــالم مــدة مــن الزمــان فلمــا كــان فــي بعــض األيــام قــال الرجــل لزوجتــه أخرجــي غــدًا إلــى البســتان 

فلمـا سـمع الغـالم ذلـك عمـد إلـى طعـام وجهـزه فـي تلـك الليلـة  وتفرجي وتنزهي وانشرحي، فقالت حبـًا وكرامـة
وٕالــى شــراب ونقــل وفاكهــة ثــم توجــه إلــى البســتان وجعــل ذلــك الطعــام تحــت شــجرة وجعــل ذلــك الشــراب تحــت 

  شجرة والفواكه والنقل تحت شجرة في طريق زوجة سيده.
بمـا يحتـاجون إليـه مـن المأكـل  فلما أصبح أمر الرجـل الغـالم أن يتوجـه مـع سـيدته إلـى ذلـك البسـتان وأمـر 

والمشرب والفواكه، ثم طلعت الجارية وركبت فرسًا والغالم معها حتى وصـلوا إلـى ذلـك البسـتان، فلمـا دخلـوا 
نعق غراب فقال له الغالم صدقت فقالت له سيدته هل أنت تعرف ما يقول الغراب فقـال لهـا نعـم يـا سـيدتي 

إن تحــت هــذه الشــجرة طعامــًا تعــالوا كلــوه فقالــت لــه أراك تعــرف  قالــت لــه فمــا يقــول قــال لهــا يــا ســيدتي يقــول
لغات الطير فقال لها نعـم فتقـدمت الجاريـة إلـى تلـك الشـجرة فوجـدت طعامـًا مجهـزًا، فلمـا أكلـوه تعجبـت منـه 

  غاية العجب واعتقدت أنه يعرف لغات الطير.
الم صـدقت فقالـت لـه سـيدته أي شـيء فلما أكلوا ذلـك الطعـام تفرجـوا فـي البسـتان فنعـق الغـراب فقـال لـه الغـ

يقول قـال يـا سـيدتي يقـول إن تحـت الشـجرة الفالنيـة كـوز مـاء ممسـك وخمـرًا عتيقـًا فـذهبت هـي وٕايـاه فوجـدا 
ذلك فتزايدت عجبًا وعظم الغالم عندها فقعدت مع الغالم يشربان، فلما شربا مشيا في ناحية البسـتان فنعـق 

ه ســيدته أي شــيء يقــول هــذا الغــراب قــال يقــول إن تحــت الشــجرة الغــراب فقــال لــه الغــالم صــدقت فقالــت لــ
الفالنية فواكهة ونقًال فذهبا إلى تلك الشجرة فوجدا ذلك فـأكال مـن تلـك الفواكـه والنقـل، ثـم مشـيا فـي البسـتان 
فنعــق الغــراب، فأخــذ الغــالم حجــرًا ورمــاه بــه فقالــت مالــك تضــربه ومــا الــذي قالــه، قــال يــا ســيدتي إنــه يقــول 



ما أقدر أن أقوله قالت قل وال تستح مني أنا ما بيني وبينك شيء فصار يقـول ال وهـي تقـول قـل، ثـم  كالماً 
أقسـمت عليـه فقـال لهـا إنـه يقــول لـي افعـل بسـيدتك مثـل مـا يفعــل بهـا زوجهـا، فلمـا سـمعت كالمـه ضــحكت 

حــو شــجرة مــن حتــى اســتلقت علــى قفاهــا، ثــم قالــت لــه حاجتــك هينــة ال أقــدر أن أخالفــك فيهــا، ثــم توجهــت ن
األشــجار وفرشــت تحتهــا الفــرش ونادتــه ليقضــي لهــا حاجتهــا وٕاذا بســيده خلفــه ينظــر إليــه فنــاداه وقــال لــه يــا 
غالم ما لسيدتك راقدة هناك تبكي، فقال يا سيدي وقعت من فوق شجرة فماتت وما ردها عليك اهللا سـبحانه 

  وتعالى فرقدت هاهنا ساعة لتستريح.
وق رأسـها قامــت وهـي متمـردة تتوجــع وتقـول آه يـا ظهــري يـا جنبـي تعــالوا إلـي يــا فلمـا رأت الجاريـة زوجهــا فـ

أحبائي ما بقيت أعيش، فصـار زوجهـا مبهوتـًا ثـم نـادى الغـالم وقـال لـه هـات لسـيدتك الفـرس واركبهـا، فلمـا 
مـن جملـة ركبت أخذ الزوج بركابها والغالم بركابهـا الثـاني ويقـول لهـا واهللا يعافيـك ويشـفيك وهـذا أيهـا الملـك 

حيــل الرجــال ومكــرهم فــال يــرد وزراؤك عــن نصــرتي واألخــذ بحقــي ثــم بكيــت، فلمــا رأى الملــك بكاءهــا وهــي 
عنده أعز جواريه أمر بقتل ولده فدخل عليه الوزير السادس وقبل األرض بين يديه وقال له أعز اهللا تعالى 

  الملك إني ناصحك ومشير عليك بالتمهل في أمر ولدك.
  لصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد ا

 

  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الــوزير الســادس قــال لــه أيهــا الملــك تمهــل فــي أمــر ولــدك فــإن الباطــل 

اهللا فـي كالدخان والحق مشيد األركان ونور الحق يذهب ظالم الباطل واعلم أن مكر النساء عظيم وقد قال 
كتابه العزيز إن كيدهن عظيم وقـد بلغنـي حـديث امـرأة فعلـت مـع أربـاب الدولـة مكيـدة مـا سـبقها بمثلهـا أحـد 
قط فقال الملك وكيف كان ذلك قال الوزير بلغني أيها الملك أن امـرأة مـن بنـات التجـار كـان لهـا زوج كثيـر 

ا الحال فعشقت غالمـًا ظريفـًا مـن أوالد التجـار األسفار فسافر زوجها إلى بالد بعيدة وأطال الغيبة فزاد عليه
وكانت تحبه ويحبها محبة عظيمة، ففي بعض األيام تنازع الغالم مع رجل فشكا الرجل إلى والـي تلـك البلـد 
فســجنه فبلــغ خبــره زوجــة التــاجر معشــوقته فطــار عقلهــا عليــه، فقامــت ولبســت أفخــر ملبوســها ومضــت إلــى 

ه ورقـة تـذكر فيهـا أن الـذي سـجنته وحبسـته هـو أخـي فـالن الـذي تنـازع منزل الوالي فسـلمت عليـه ودفعـت لـ
مع فالن، والجماعة الذين شهدوا عليه قد شهدوا باطًال وقد سجن في سجنك وهـو مظلـوم ولـيس عنـدي مـن 

  يدخل علي ويقوم بحالي غيره واسأل من فضل موالنا إطالقه من السجن.
ا وقـال لهـا أدخلـي المنـزل حتـى أحضـره بـين يـدي ثـم أرسـله إليـك فلما قرأ الوالي الورقة ثم نظر إليها فعشقه 

فتأخذينه، فقالت لـه يـا موالنـا لـيس لـي أحـد إال اهللا تعـالى وأنـا امـرأة غريبـة ال أقـدر علـى دخـول منـزل أحـد، 
فقال لها الوالي ال أطلقه لك حتـى تـدخلي المنـزل وأقضـي حـاجتي منـك، فقالـت لـه وٕان أردت ذلـك فالبـد أن 

ي فــي منزلــي وتقعــد وتنــام وتســتريح نهــارك كلــه فقــال لهــا وأيــن منزلــك فقالــت لــه فــي الموضــع تحضــر عنــد
  الفالني ثم خرجت من عنده وقد اشتغل قلب الوالي.



فلمــا خرجــت دخلــت علــى قاضــي البلــد وقالــت لــه يــا ســيدنا القاضــي قــال لهــا نعــم قالــت لــه انظــر فــي أمــري 
ــ ا ســيدي لــي أخ ولــيس لــي أحــد غيــره وهــو الــذي كلفنــي وأجــرك علــى اهللا، فقــال لهــا مــن ظلمــك قالــت لــه ي

الخروج إليك ألن الوالي قد سجنه وشهدوا عليه بالباطل أنه ظالم وٕانما أطلب منك أن تشفع لـي عنـد الـوالي 
فلما نظرهـا القاضـي عشـقها فقـال لهـا ادخلـي المنـزل عنـد الجـواري واسـتريحي معنـا سـاعة ونحـن نرسـل إلـى 

و كنا نعرف الدراهم التي عليـه كنـا دفعناهـا مـن عنـدنا ألجـل قضـاء حاجتنـا ألنـك الوالي بأن يطلق أخاك ول
أعجبتينا من حسن كالمك فقالت له إذا كنت أنت يا موالنا تفعل ذلك فما نلوم الغير، فقـال لهـا القاضـي إن 

ي أسـتر لم تدخلي منزلنا فاخرجي إلى حال سبيلك، فقالت له إن أردت ذلك يا موالنا فيكـون عنـدي فـي منزلـ
وأحسن من منزلك فإن فيه الجواري والخـدم والـداخل والخـارج وأنـا امـرأة مـا أعـرف شـيئًا مـن هـذا األمـر لكـن 
الضــرورة تحــوج فقــال لهــا القاضــي وأيــن منزلــك فقالــت لــه فــي الموضــع الفالنــي وواعدتــه علــى اليــوم الــذي 

يـه قصـتها وشـكت إليـه ضـرورة وعدت فيـه الـوالي، ثـم خرجـت مـن عنـد القاضـي إلـى منـزل الـوزير فرفعـت إل
أخيها وأنه سجنه الوالي فراودها الوزير عن نفسها فقال لها نقضي حاجتنا منك ونطلق لك أخاك. فقالـت لـه 
إن أردت فيكون عندي في منزلي فإنه أستر لي ولك وألن المنزل لي بعيدًا وأنـت تعـرف مـا نحتـاج إليـه مـن 

لـك فقالـت لـه فـي الموضـع الفالنـي وواعدتـه علـى ذلـك اليـوم، ثـم النظافة والظرافـة فقـال لهـا الـوزير وأيـن منز 
خرجت من عنده إلى ملك تلك المدينة ورفعت إليـه قصـتها وسـألته إطـالق أخيهـا فقـال لهـا مـن حبسـه قالـت 
له حبسه الوالي فلما سمع الملك كالمها رشقته بسهام العشـق فـي قلبـه، فأمرهـا أن تـدخل معـه القصـر حتـى 

ويخلص أخاها فقالت له أيها الملك هذا أمر يسهل عليك إما باختيار وٕاما قهرًا عني، فـإن يرسل إلى الوالي 
كان الملك أراد ذلـك منـي فإنـه مـن سـعد حظـي ولكـن إذا جـاء إلـى منزلـي يشـرفني بنقـل خطواتـه الكـرام كمـا 

 قال الشاعر: 

 زيارة من جلت مكارمه عندي  خليلي هل أبصرتما أو سمعتما

  ال نخالف لك أمرًا، فواعدته في اليوم الذي واعدت فيه غيره وعرفته منزلها.فقال لها الملك 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التسعين بعد الخمسمائة 

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن المـرأة لمـا أجابـت الملـك وعرفتـه منزلهـا وواعدتـه علـى ذلـك اليـوم الـذي 
ه الوالي والقاضي والـوزير ثـم خرجـت مـن عنـده فجـاءت إلـى رجـل نجـار، وقالـت لـه أريـد منـك أن واعدت في

تصــنع لــي خزانــة بــأربع طبقــات بعضــها فــوق بعــض كــل طبقــة ببــاب يقفــل عليهــا، وأخبرنــي بقــدر أجرتــك 
آخــذ فأعطيــك فقــال لهــا أربعــة دنــانير وٕان أنعمــت علــي أيتهــا الســيدة المصــونة بالوصــال فهــو الــذي أريــد وال 

منـــك شـــيئًا، فقالـــت لـــه إن كـــان وال بـــد فاعمـــل لـــي خمـــس طبقـــات بأقفالهـــا، فقـــال: حبـــًا وكرامـــة وواعدتـــه أن 
يحضر لهـا الخزانـة فـي ذلـك اليـوم بعينـه، فقـال لهـا النجـار يـا سـيدتي اقعـدي حتـى تأخـذي حاجتـك فـي هـذه 



طبقـات وانصـرفت إلـى  الساعة وأنا بعد ذلك أجيء على مهلي فقعدت عنـده حتـى عمـل لهـا الخزانـة بخمـس
منزلها فوضعتها في المحل الذي فيه الجلوس، ثم إنها أخذت أربعة ثياب وحملتها إلى الصباغ، فصـبغ كـل 

  ثوب لونًا وكل لون خالف اآلخر وأقبلت على تجهيز المأكول والمشروب والمشموم والفواكه والطيب.
ثــم فرشــت المجلــس بــأنواع البســط الفــاخرة فلمــا جــاء يــوم الميعــاد لبســت أفخــر ملبوســها وتزينــت وتطيبــت،  

وقعدت تنتظر من يأتي، وٕاذا بالقاضي دخل عليها قبـل الجماعـة فلمـا رأتـه قامـت واقفـة علـى قـدميها وقبلـت 
األرض بين يديه وأخذته وأجلسـته علـى ذلـك الفـراش ونامـت معـه والعبتـه، فـأراد منهـا قضـاء الحاجـة فقالـت 

بس هـذه الغاللـة الصـفراء واجعـل هـذا القنـاع علـى رأسـك حتـى أحضـر له يا سيدي اخلع ثيابك وعمامتك وال
المــأكول والمشــروب، وبعــد ذلــك تقضــي حاجتــك فأخــذت ثيابــه وعمامتــه ولــبس الغاللــة والقنــاع، وٕاذا بطــارق 

فقالــت لــه هــذا زوجــي فقــال لهــا وكيــف العمــل  ؟يطــرق البــاب فقــال لهــا القاضــي مــن هــذا الــذي يطــرق البــاب
لــت لــه ال تخــاف فــإني أدخلــك هــذه الخزانــة فقــال لهــا افعلــي مــا بــدا لــك، فأخذتــه مــن يــده وأيــن أروح أنــا، فقا

وأدخلته في الطبقة السفلى وأقفلت عليه، ثم إنها خرجـت إلـى البـاب وفتحتـه وٕاذا هـو الـوالي، فلمـا رأتـه قبلـت 
ضـعك والمحـل األرض بين يديه وأخذته بيدها وأجلسته على ذلك الفراش وقالت له يا سيدي إن الموضع مو 

محلــك وأنــا جاريتــك ومــن بعــض خــدامك وأنــت تقــيم هــذا النهــار عنــدي فــاخلع مــا عليــك مــن الملبــوس والــبس 
هـذا الثـوب األحمـر فإنــه ثـوب النـوم، وقـد جعلــت علـى رأسـه خلقــًا مـن خرقـة كانـت عنــدها فلمـا أخـذت ثيابــه 

والنا هذا النهار نهارك وما أحـد يشـاركك أتت إليه في الفراش والعبته والعبها فلما مد يده إليها قالت له يا م
فيــه ولكــن مــن فضــلك وٕاحســانك كتــب لــي ورقــة بــإطالق أخــي مــن الســجن، حتــى يطمــئن خــاطري فقــال لهــا 
السـمع والطاعــة علــى الــرأس والعـين، وكتــب كتابــًا إلــى خازنـداره يقــول فيــه ســاعة وصـول هــذه المكاتبــة إليــك 

جع حاملها بكلمة ثم ختمها وأخذتها منه ثـم أقبلـت تالعبـه علـى تطلق فالنًا من غير إمهال وال إهمال وال تر 
فقالـت لـه: ادخـل هـذه  ؟قالـت زوجـي، قـال: كيـف أعمـل ؟الفراش وٕاذا بطارق يطرق الباب فقال لهـا مـن هـذا

الخزانة حتى أصـرفه وأعـود إليـك. فأخذتـه وأدخلتـه فـي الطبقـة الثانيـة وقفلـت عليـه كـل هـذا والقاضـي يسـمع 
  كالمها.
ت إلــى البــاب وفتحتــه وٕاذا هــو الــوزير قــد أقبــل، فلمــا رأتــه قبلــت األرض بــين يديــه وتلقتــه وخدمتــه ثــم خرجــ

وقالــت لــه يــا ســيدي: لقــد شــرفتنا بقــدومك فــي منزلنــا يــا ســيدنا فــال أعــدمنا اهللا هــذه الطلعــة ثــم أجلســته علــى 
ألبســته غاللــة زرقــاء الفــراش وقالــت لــه اخلــع ثيابــك وعمامتــك والــبس هــذه التخفيفــة، فخلــع مــا كــان عليــه و 

وطرطور أحمر، فلما لبسها الوزير العبته على الفراش والعبها، وهـو يريـد قضـاء الحاجـة منهـا وهـي تمنعـه 
  وتقول له: يا سيدي هذا ال يفوتنا.

فبينمــا هــم فــي الكــالم وٕاذا بطــارق يطــرق البــاب فقــال لهــا مــن هــذا فقالــت لــه زوجــي فقــال لهــا كيــف التــدبير 
ه الخزانــة حتــى اصــرف زوجــي وأعــود إليــك وال تخــف، ثــم إنهــا أدخلتــه الطبقــة الثالثــة فقالــت قــم وادخــل هــذ

وقفلــت عليــه وخرجــت ففتحــت البــاب وٕاذا هــو الملــك دخــل فلمــا رأتــه قبلــت األرض بــين يديــه وأخــذت بيــده 



هـا وأدخلته في صدر المكان وأجلسته علـى الفـراش وقالـت لـه شـرفتنا أيهـا الملـك ولـو قـدمنا لـك الـدنيا ومـا في
  ما تساوي خطوة من خطواتك إلينا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد الخمسمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك لمــا دخــل دار المــرأة قالــت لــه لــو أهــدينا لــك الــدنيا ومــا فيهــا مــا 

على الفراش قالـت لـه: أعطنـي أذنـًا أكلمـك كلمـة واحـدة فقـال لهـا  تساوي خطوة من خطواتك إلينا فلما جلس
تكلمي ما شئت فقالت له استرح يا سيدي واخلـع ثيابـك وعمامتـك وكانـت ثيابـه فـي ذلـك الوقـت تسـاوي ألـف 
دينار، فلما خلعها ألبسته ثوبًا خلقًا قيمته عشرة دراهم بال زيادة وأقبلت تؤانسـه وتالعبـه، هـذا كلـه والجماعـة 

ذين في الخزانة يسمعون ما يحصـل منهمـا وال يقـدر أحـد أن يـتكلم فلمـا مـد الملـك يـده إلـى عنقهـا وأراد أن ال
يقضـي حاجتــه منهــا، قالــت لــه هــذا األمــر ال يفوتنــا وقـد كنــت قبــل اآلن وعــدت حضــرتك بهــذا المجلــس فلــك 

الـت لـه زوجـي فقـال لهـا عندي ما يسرك، فبينما همـا يتحـدثان وٕاذا بطـارق يطـرق البـاب فقـال لهـا مـن هـذا ق
اصرفيه عنا كرمًا منا وٕاال فاطلع إليه أصرفه قهرًا فقالت له ال يكون ذلـك يـا موالنـا بـل اصـبر حتـى أصـرفه 
بحسن معرفتي فقال لها وكيف أفعل أنا، فأخذته من يده وأدخلته في الطبقة الرابعة وقفلت عليه، ثم خرجت 

  إلى الباب ففتحته وٕاذا هو النجار.
ل وسلم عليها قالت له أي شيء هذه الخزائن التي عملتها فقال لها مـا لهـا يـا سـيدتي فقالـت لـه إن فلما دخ 

هذه الطبقة ضيقة فقال لها هذه واسعة فقالت له ادخل وانظرها فإنها ال تسـعك فقـال لهـا هـذه تسـع أربعـة ثـم 
الــوالي ومضــت بهــا إلــى دخــل النجــار فلمــا دخــل قفلــت عليــه الطبقــة الخامســة، ثــم إنهــا قامــت وأخــذت ورقــة 

الخازندار فلما أخذها قبلها وأطلق لها الرجل عشـيقها مـن الحـبس فأخبرتـه بمـا فعلتـه فقـال لهـا وكيـف تفعلـي 
قالــت لــه نخــرج مــن هــذه المدينــة إلــى مدينــة أخــرى ولــيس لنــا بعــد هــذا الفعــل إقامــة هنــا ثــم جهــزوا مــا كــان 

مدينــة أخــرى، وأمــا القــوم فــإنهم أقــاموا فــي طبقــات عنــدهما وحمــاله علــى الجمــال وســافرا مــن ســاعتهما إلــى 
الخزانة ثالثة أيام بال أكل، فانحصـروا ألن لهـم ثالثـة أيـام لـم يبولـوا، فبـال النجـار علـى رأس السـلطان وبـال 
الســلطان علــى رأس الــوزير وبــال الــوزير علــى رأس الــوالي وبــال الــوالي علــى رأس القاضــي فصــاح القاضــي 

ة أمــا يكفينــا مــا نحــن فيــه حتــى تبولــوا علينــا فرفــع الــوالي صــوته وقــال عظــم اهللا وقــال أي شــيء هــذه النجاســ
أجرك أيها القاضي، فلما سمعه عرف أنه الوالي ثم إن الوالي رفع صـوته وقـال مـا بـال هـذه النجاسـة، فرفـع 

رفــع  الــوزير صــوته وقــال عظــم اهللا أجــرك أيهــا الــوالي، فلمــا ســمعه الــوالي عــرف أنــه الــوزير، ثــم إن الــوزير
صوته وقـال مـا بـال هـذه النجاسـة، فرفـع الملـك صـوته وقـال عظـم اهللا أجـرك أيهـا الـوزير. ثـم إن الملـك لمـا 
سمع كالم الوزير عرفه ثم سكت وكتم أمره، ثم إن الوزير قال لعن اهللا هذه المـرأة بمـا فعلـت معنـا أحضـرت 

م اسـكتوا فأنـا أول مـن وقـع فـي شـبكة جميع أربـاب الدولـة عنـدها مـا عـدا الملـك، فلمـا سـمعهم الملـك قـال لهـ
هذه العاهرة الفاجرة، فلما سمع النجار قولهم قال لهم وأنا أي شيء ذنبي قد عملت لها خزانـة بأربعـة دنـانير 



ذهبــًا وجئــت أطلــب األجــرة فاحتالــت علــي وأدخلتنــي هــذه الطبقــة وقفلتهــا علــي ثــم إنهــم صــاروا يتحــدثون مــع 
  وا ما عنده من االنقباض.بعضهم وسلوا الملك بالحديث وأزال

فجاء جيران ذلـك المنـزل فـرأوه خاليـًا فقـال بعضـهم لـبعض بـاألمس كانـت جارتنـا زوجـة فـالن فيـه، واآلن لـم 
نسمع في هذا الموضع صوت أحد وال نرى فيه أنسيًا فاكسروا هذه األبواب وانظروا حقيقة األمر لئال يسـمع 

مر لـم نفعلـه قبـل ذلـك، ثـم إن الجيـران كسـروا األبـواب ودخلـوا الوالي أو الملك فيسجننا فنكون نادمين على أ
فرأوا خزانة من خشب ووجدوا رجاًال تئن من الجوع والعطش فقالوا لبعضهم هل يوجد جني فـي هـذه الخزانـة 

  فقال واحد منهم نجمع لها حطبًا ونحرقها بالنار فصاح عليهم القاضي وقال ال تفعلوا.
  ن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت ع

 

  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد الخمسمائة 
ــيهم  ــوا الحطــب ويحرقــوا الخزانــة صــاح عل قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الجيــران لمــا أرادوا أن يحمل
القاضي وقال ال تفعلوا ذلك فقال الجيران لبعضهم إن الجن يتصورون ويتكلمون بكالم اإلنس، فلما سمعهم 

ي قرأ شيئًا من القرآن العظيم ثم قال للجيران ادنوا من الخزانة التي نحن فيها، فلما دنوا منها قـال لهـم القاض
أنا فالن وفالن ونحن هنا جماعة فقال الجيران للقاضي ومن جاء بك هنا فأعلمنا الخبر من أوله إلى آخـره 

لملـك والنجـار وكـل مـنهم بـالملبوس الـذي فاحضروا لهم نجارًا ففتح للقاضـي خزانتـه وكـذلك الـوالي والـوزير وا
  عليه.

فلما طلعوا نظر بعضه لبعض وصار كل منهم يضحك على اآلخر ثـم إنهـم خرجـوا وطلبـوا المـرأة فلـم يقفـوا 
لهــا علــى خبــر وقــد أخــذت جميــع مــا كــان علــيهم فأرســل كــل مــنهم إلــى جماعتــه يطلــب ثيابــًا، فأحضــروا لهــم 

نـاس، فـانظر يـا موالنـا الملـك هـذه المكيـدة التـي فعلتهـا هـذه المـرأة مـع ملبوسًا ثم خرجوا مستورين به علـى ال
  هؤالء القوم.

وقد بلغني أيضًا أنه كان رجل يتمنى في عمره أن يرى ليلة القدر فنظر ليلة مـن الليـالي إلـى السـماء فـرأى  
يـا فالنـة إن المالئكة وأبـواب السـماء قـد فتحـت ورأى كـل شـيء سـاجد فـي محلـه فلمـا رأى ذلـك قـال لزوجتـه 

اهللا قــد أرانــي ليلــة القــدر ونــذرت إن رأيتهــا أدعــو ثــالث دعــوات مســتجابات فأنــا أشــاورك فمــاذا أقــول، فقالــت 
المرأة قل اللهم كبر لي ذكري، فقال ذلك فصار ذكره مثل ضـرف القـرع حتـى صـار ذلـك الرجـل ال يسـتطيع 

ع إلــى موضــع فقــال لهــا الرجــل كيــف القيــام بــه، وكانــت زوجتــه إذا أراد أن يجامعهــا تهــرب منــه مــن موضــ
العمــل فهــذه أمنيتــك ألجــل شــهوتك، فقالــت لــه أنــا مــا أشــتهي أن يبقــى بهــذا الطــول فرفــع الرجــل رأســه إلــى 
الســماء وقــال اللهــم أنقــذني مــن هــذا األمــر وخلصــني منــه فصــار الرجــل ممســوحًا لــيس لــه ذكــر، فلمــا رأتــه 

فقـال لهـا هـذا كلـه مـن شـؤم رأيـك وسـوء تـدبيرك زوجتـه قالـت لـه لـيس لـي بـك حاجـة حيـث صـرت بـال ذكـر 
كان لـي عنـد اهللا ثـالث دعـوات أنـال بهـا خيـرات الـدنيا واآلخـرة فـذهبت دعوتـان وبقيـت دعـوة واحـدة، فقالـت 
ادع اهللا علــى مــا كنــت عليــه أوًال فــدعا ربــه فعــاد كمــا كــان فهــذا أيهــا الملــك بســبب ســوء تــدبير المــرأة، وٕانمــا 



النســاء وســخافة عقــولهن وســوء تــدبيرهن، فــال تســمع قولهــا وتقتــل ولــدك مهجــة ذكــرت لــك ذلــك لتحقــق غفلــة 
  قلبك وتمحو ذكرك من بعدك فانتهى الملك عن قتل ولده.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد الخمسمائة 
ولده فلمـا كـان فـي اليـوم السـابع حضـرت الجاريـة  قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك انتهى عن قتل

صارخة بين يدي الملك وأضـرمت نـارًا قالـت لـه إن لـم تنصـفني مـن ولـدك ألقيـت نفسـي فـي هـذه النـار، فقـد 
كرهت الحياة وقبل حضوري كتبت وصـيتي وتصـدقت بمـالي وعزمـت علـى المـوت فتنـدم كـل النـدم كمـا نـدم 

  ا الملك وكيف كان ذلك.الملك على عذاب حارسة الحمام فقال له
فقالت له الجارية: بلغني أيها الملك أن امرأة كانت عابدة زاهدة ناسكة وكانت تدخل قصر ملك مـن الملـوك 
يتبركون بهـا وكـان لهـا عنـدهم حـظ عظـيم فـدخلت يومـًا مـن األيـام ذلـك القصـر علـى جـري عادتهـا وجلسـت 

قالـت لهـا يـا جاريـة خـذي هـذا العقـد عنـدك واحرسـيه بجانب زوجـة الملـك فناولتهـا عقـدًا قيمتـه ألـف دينـار، و 
حتى أخرج من الحمام فآخذه منك، وكان الحمام في القصر فأخذتـه الجاريـة وجلسـت فـي موضـع فـي منـزل 
الملكــة حتــى تــدخل الحمــام الــذي عنــدها فــي المنــزل وتخــرج، ثــم وضــعت ذلــك العقــد تحــت ســجادة وقامــت 

ن زوايا القصر، وقد خرجت الحارسة لحاجة تقضـيها وترجـع تصلي فجاء طير وأخذ العقد وجعله في شق م
ولم تعلم بذلك، فلما خرجت زوجة الملك من الحمام طلبت العقـد مـن تلـك الحارسـة فلـم تجـده وجعلـت تفـتش 
عليه فلم تجد له خبرًا ولم تقع له على أثر فصارت الحارسة تقول واهللا يا بنتي ما جاءني أحـد وحـين أخذتـه 

دة، ولم أعلم هل أحد من الخدم عاينه واستغفلني وأنا في الصالة وأخذه والعلم في ذلـك وضعته تحت السجا
  هللا تعالى فلما سمع الملك بذلك أمر زوجته أن تعذب الحارسة بالنار والضرب الشديد.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد الخمسمائة 
ي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الملـــك لمـــا أمـــر زوجتـــه أن تعـــذب الحارســـة بالنـــار والضـــرب الشـــديد قالـــت: بلغنـــ

عذبتها بأنواع العذاب، فلم تقر بشيء ولـم تـتهم أحـدًا فبعـد ذلـك أمـر الملـك بسـجنها وأن يجعلوهـا فـي القيـود 
نبـه فوقعـت عينـه فحبست، ثم إن الملك جلس يومًا من األيام في وسط القصر والماء محدق به وزوجته بجا

على طير وهو يسحب ذلك العقد من شق من زوايا القصر، فصـاح علـى جاريـة عنـده فأدركـت ذلـك الطيـر 
وأخذت العقد منه فعلـم الملـك أن الحارسـة مظلومـة فنـدم علـى مـا فعـل معهـا وأمـر بإحضـارها فلمـا حضـرت 

لهـا بمـال جزيـل فأبـت أن تأخـذه أخذ يقبل رأسها ثم صار يبكي ويستغفر ويتندم على مـا فعـل معهـا ثـم أمـر 
ثم سامحته وانصـرفت مـن عنـده وأقسـمت علـى نفسـها أن ال تـدخل منـزل أحـد وسـاحت فـي الجبـال واألوديـة 

  تعبد اهللا تعالى إلى أن ماتت.



وبلغنــي أيضــًا مــن كيــد الرجــال والنســاء حكايــة أعجــب مــن هــذه الحكايــات كلهــا فقــال لهــا الملــك هــات مــا  
الملـك أن جاريـة مـن جـواري الملـك لـيس لهـا نظيـر فـي زمانهـا فـي الحسـن والجمـال، عندك فقالت اعلم أيها 

والقــد واالعتــدال والبهــاء والــدالل واألخــذ بعقــول الرجــال وكانــت تقــول لــيس لــي نظــر فــي زمــاني وكــان جميــع 
ال من أوالد الملوك يخطبونها فلم ترض أن تأخذ واحدًا منهم وكان اسمها الدنماء وكانت تقول ال يتزوجني إ

يقهرني في حومـة الميـدان بالضـرب والطعـان فـإن غلبنـي أحـد تزوجتـه بطيـب قلبـي وٕان غلبتـه أخـذت فرسـه 
وســالحه وثيابــه وكتبــت علــى جبهتــه هــذا عتيــق فالنــة وكــان أبنــاء الملــوك يــأتون إليهــا مــن كــل مكــان بعيــد 

مـن ملـوك العجـم يقـال لــه  وقريـب وهـي تغلـبهم وتعيـبهم وتأخـذ أسـلحتهم ولسـعتها بالنـار فسـمع بهـا ابـن ملـك
بهــرام فأعجــب بهــا مــن مســافة بعيــدة واستصــحب معــه مــاًال وخــيًال ورجــاًال وذخــائر مــن ذخــائر الملــوك حتــى 

  يصل إليها.
فلما حضر عندها أرسل إلى والدها هدية سنة فأقبل عليه الملك وأكرمه غايـة اإلكـرام ثـم إنـه أرسـل إليـه مـع 

ل إليه والدها وقال له يا ولدي أما ابنتي الـدنماء فلـيس لـي عليهـا حكـم وزرائه أنه يريد أن يخطب ابنته فأرس
ألنها أقسمت على نفسها أنها ال تتزوج إال من يقهرها في حومة الميدان فقال له ابـن الملـك وأنـا مـا سـافرت 

تأذنها من مدينتي إال على هذا الشرط فقال الملك في غد تلتقي معها، فلما جاء الغد أرسل والـدها إليهـا واسـ
  فلما سمعت ذلك تأهبت للحرب ولبست آلة حربها إلى الميدان فخرج ابن الملك إلى لقائها وعزم.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة والتسعين بعد الخمسمائة 
امعت النـاس بـذلك فأتـت قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك خرج للقائها وعـزم علـى تجربهـا فتسـ

من كل مكان فحضـروا فـي ذلـك اليـوم وخرجـت الـدنماء وقـد لبسـت وتمنطقـت وتنقبـت، فبـرز لهـا ابـن الملـك 
وهو في أحسن حالة وأتقن آلة من آالت الحـرب وأكمـل عـدة فحمـل كـل واحـد منهمـا علـى اآلخـر ثـم تجـاوال 

لــم تنظــره مــن غيــره، فخافــت علــى نفســها أن طــويًال واعتركــا مليــًا، فنظــرت منــه مــن الشــجاعة والفروســية مــا 
يخجلها بين الحاضرين، وعلمت أنه ال محالة غالبها فأرادت مكيدتـه وعملـت لـه الحيلـة فكشـفت عـن وجههـا 
وٕاذا هو أضوأ من البدر، فلما نظر إليها ابن الملك اندهش فيه وضـعفت قوتـه وبطلـت عزيمتـه فاقتلعتـه مـن 

مخلــب العقــاب وهــو ذاهــل فــي صــورتها ال يــدري مــا يفعــل بــه ســرجه وصــار فــي يــدها مثــل العصــفور فــي 
  فأخذت جواده وسالحه وثيابه وسمته بالنار وأطلقت سبيله.

فلمـــا فـــاق مـــن غشـــيته، مكـــث أيامـــًا ال يأكـــل وال يشـــرب وال ينـــام مـــن القهـــر وتمكـــن حـــب الجاريـــة مـــن قلبـــه 
ه حتـى يظفـر بحاجتـه أو يمـوت دونهـا فصرف عبيده إلى والده وكتب له كتابًا أنه ال يقدر أن يرجع إلـى بلـد

فلما وصلت المكاتبة إلى والده حزن عليـه وأراد أن يبعـث إليـه بـالجيوش والعسـاكر، فمنعـه الـوزراء مـن ذلـك 
وصــبروه ثــم إن ابــن الملــك اســتعمل فــي غرضــه الحيلــة فجعــل نفســه شــيخًا هرمــًا وقصــد بســتان بنــت الملــك 



بــن الملــك بــالخولي وقــال لــه: إنــي رجــل غريــب مــن بــالد بعيــدة ألنهــا كانــت تــدخل أكثــر أيامهــا فيــه فــاجتمع ا
  وكنت مدة شبابي خولي وٕالى اآلن أحسن الفالحة وحفظ النبات والمشموم وال يحسنه أحد غيري.

فلمــا ســمعه الخــولي فــرح بــه غايــة الفــرح، فأدخلــه البســتان ووصــى عليــه جماعتــه فأخــذ فــي الخدمــة وتربيــة 
ها وبينما هو كذلك يومـًا مـن األيـام وٕاذا بالعبيـد قـد ركضـوا ومعهـم البغـال األشجار والنظر في مصالح أثمار 

علـيهم الفــراش واألوانـي فســأل عــن ذلـك، فقــالوا لــه إن بنـت الملــك تريـد أن تتفــرج علــى ذلـك البســتان فمضــى 
ك وأخذ الحلي والحلل التي كانت معه من بالده، وجاء بها إلى البستان وقعد فيه ووضـع قدامـه شـيئًا مـن تلـ

  الذخائر وصار يرتعش ويظهر أن ذلك من الهرم.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد الخمسمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن ملـك العجـم لمـا جعـل نفسـه شـيخًا كبيـرًا وقعـد فـي البسـتان ووضـع  
أنه يرتعش من الكبر والهـرم والضـعف فلمـا كـان بعـد سـاعة حضـر الجـواري بين يديه الحلي والحلل وأظهر 

والخــدم ومعهـــن ابنـــة الملـــك فـــي وســطهن كأنهـــا القمـــر بـــين النجـــوم، فــأقبلن وجعلـــن يـــدرن البســـتان ويقطفـــن 
األثمــار فــرأين رجــًال قاعــدًا تحــت شــجرة مــن األشــجار فقصــدنه وهــو ابــن الملــك ونظرنــه، وٕاذا بــه شــيخ كبيــر 

ه ورجليه وبين يديه حلي وذخائر من ذخائرالملوك، فلما نظرنه تعجبن من أمره فسألته عـن هـذه يرتعش بيدي
الحلــي مــا يصــنع بــه، فقــال لهــن هــذه الحلــي أريــد أن أتــزوج بهــا واحــدة مــنكن فتضــاحكن عليــه وقلــن لــه إذا 

ك بهـذه الجاريـة، فقـام تزوجتها ما تصنع بها. فقال كنت أقبلها قبلة واحدة وأطلقها فقالت له ابنة الملك زوجت
إليها وهو يتوكأ على عصا ويرتعش ويتعثر فقبلها ودفع لهـا تلـك الحلـي والحلـل ففرحـت الجاريـة وتضـاحكن 

  عليه ثم ذهبن إلى منازلهن.
فلمــا كــان فــي اليــوم الثــاني دخلــن البســتان وجــئن نحــوه فوجدنــه جالســًا فــي موضــعه وبــين يديــه حلــي وحلــل 

وقلـن لـه أيهـا الشـيخ مـا تصـنع بهـذه الحلـي، فقـال أتـزوج بـه واحـدة مـنكن مثـل وأكثر من األول فقعدن عنده 
البارحـة فقالـت لـه ابنـة الملـك قـد زوجتـك هـذه الجاريــة فقـام إليهـا وقبلهـا وأعطاهـا تلـك الحلـي والحلـل وذهــبن 

أحـق إلى منزلهن، فلما رأت ابنة الملـك الـذي أعطـاه للجـواري مـن الحلـي والحلـل، قالـت فـي نفسـها أنـا كنـت 
  بذلك وما علي بذلك من بأس.

فلما أصبح الصباح، خرجـت مـن منزلهـا وحـدها وهـي فـي صـورة جاريـة مـن الجـواري وأخفـت نفسـها إلـى أن 
فقـال لهـا حبـًا  ؟أتت إلى الشيخ، فلما حضرت بين يديه قالت يا شـيخ أنـا ابنـة الملـك هـل تريـد أن تتـزوج بـي

رًا وأغلى ثمنًا ثم دفعه وقام ليقبلها وهي آمنـة مطمئنـة، فلمـا وكرامة وأخرج لها الحلي والحلل ما هو أعلى قد
 ؟وصل إليها قبض عليها بشدة وضـرب بهـا األرض وأزال بكارتهـا وقـال لهـا مـا تعرفينـي فقالـت لـه مـن أنـت

فقال لهـا أنـا بهـرام ابـن ملـك العجـم قـد غيـرت صـورتي وتغربـت عـن أهلـي ومملكتـي مـن أجلـك، فقامـت مـن 
تـرد عليـه جوابـًا وال تبـدي لـه خطابـًا ممـا أصـابها، وقالـت فـي نفسـها إن قتلتـه فمـا يفيـد تحته وهـي سـاكتة ال 



قتلــه، ثــم تفكــرت فــي نفســها وقالــت مــا يســعني فــي ذلــك إال الهــرب معــه إلــى بــالده، فجعلــت مالهــا وذخائرهــا 
  .وأرسلت إليه وأعلمته بذلك ألجل أن يتجهز أيضًا ويجمع ماله وتعاهدا على ليلة يسافرا فيها

ثم ركبا الخيل وسارا تحت جـنح الليـل، فلمـا أصـبح الصـباح حتـى قطعـا بـالدًا بعيـدة ولـم يـزاال سـائرين حتـى 
وصال إلى بالد العجم قـرب مدينـة أبيـه، فلمـا سـمع والـده تلقـاه بالعسـاكر والجنـود وفـرح غايـة الفـرح، ثـم بعـد 

ره فيـه أن ابنتـه عنـده ويطلـب جهازهـا، فلمـا أيام قالئل أرسل إلى والد الدنماء هدية سنية وكتب له كتابًا يخبـ
  وصلت الهدايا إليه تلقاها وأكرم من حضر بها غاية اإلكرام وفرح بذلك فرحًا شديدًا ثم أولم.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والتسعين بعد الخمسمائة 
أبــا الــدنماء فــرح فرحــًا شــديدًا وأولــم الــوالئم وأحضــر القاضــي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك  

والشهود وكتب كتابها على ابن الملك، وخلع على الرسل الذين حضروا بالكتـاب مـن عنـد ابـن ملـك العجـم، 
وأرســل إلــى ابنتــه جهازهــا ثــم أقــام معهــا ابــن ملــك العجــم حتــى فــرق بينهمــا المــوت، فــانظر أيهــا الملــك كيــد 

أنــا لــن أرجــع عــن حقــي إلــى أن أمــوت، فــأمر الملــك بقتــل ولــده، فــدخل الــوزير الســابع فلمــا الرجــال للنســاء و 
حضر بين يديه قبل األرض بين يديه وقال أيها الملك أمهلني حتى أقول لك هـذه النصـيحة فـإن مـن صـبر 
ن وتــأنى أدرك األمــل ونــال مــا تمنــى ومــن اســتعجل يحصــل لــه النــدم، وقــد رأيــت مــا تعهدتــه هــذه الجاريــة مــ

تحميل الملك ركوب األهوال والمملوك المغمور من فضلك وٕانعامك ناصح لـك، وأنـا أيهـا الملـك أعـرف مـن 
كيد النسـاء مـا ال يعرفـه أحـد غيـري وقـد بلغنـي مـن ذلـك حـديث العجـوز وولـد التـاجر فقـال لـه الملـك وكيـف 

ه ولــد يعــز عليــه فقــال الولــد فقــال: بلغنــي أيهــا الملــك أن تــاجرًا كــان كثيــر المــال وكــان لــ ؟كــان ذلــك يــا وزيــر
لوالــده يومــًا مــن األيــام يــا والــدي أتمنــى عليــك أمنيــة تفــرج عنــي بهــا فقــال لــه أبــوه مــا هــي يــا ولــدي حتــى 
أعطيكها ولو كانت نور عيني ألبلغك به مقصودك فقال لـه الولـد أتمنـى عليـك أن تعطينـي شـيئًا مـن المـال 

ها، وأنظـر قصـور الخلفـاء ألن أوالد التجـار وصـفوا لـي ذلـك أسافر به مع التجار إلى بالد بغداد ألتفرج علي
وقد اشتقت أن أنظر إليها فقال له والـده يـا بنـي مـن لـه صـبر علـى غيبتـك، فقـال لـه الولـد أنـا قلـت لـك هـذه 

  الكلمة وال بد من المسير إليها برضا أو بغير رضا فإنه وقع في نفسي وجد ال يزول إال بالوصول إليها.
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد 

 

  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد الخمسمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن التاجر قال ألبيه البـد مـن السـفر والوصـول إلـى بغـداد، فلمـا تحقـق 

جــار ثــم إن منــه ذلــك جهــز لــه متجــرًا بثالثــين ألــف دينــار وســفره مــع التجــار الــذين يثــق بهــم ووصــى عليــه الت
والــده ودعــه ورجــع إلــى منزلــه ومــازال الولــد مســافرًا مــع رفقائــه التجــار إلــى أن وصــلوا إلــى مدينــة بغــداد دار 
السالم فلما بلغوها دخل الولد سوقها واكترى له دارًا حسنة مليحة أذهلـت عقلـه وأدهشـت نـاظره فيهـا الطيـور 



م الملــون وســقوفها مذهبــة بــالالزورد المعــدني تغــرد والمجــالس يقابــل بعضــها بعضــًا وأرضــها مرخمــة بالرخــا
فسـأل البـواب عـن مقـدار أجرتهـا كـم فـي الشـهر فقـال لــه عشـرة دنـانير فقـال لـه الولـد هـل أنـت تقـول حقــًا أو 
  تهزأ بي فقال له البواب واهللا ال أقول إال حقًا فإن كل من سكن هذه الدار ال يسكنها إال جمعة أو جمعتين.

ــًا وقــد فقــال لــه الولــد ومــا الســ بب فــي ذلــك فقــال يــا ولــدي كــل مــن ســكنها ال يخــرج منهــا إال مريضــًا أو ميت
اشتهرت هذه الدار بهـذه األشـياء عنـد جميـع النـاس فلـم يتقـدم أحـد علـى سـكنها وقـد قلـت أجرتهـا لهـذا القـدر 
فلمــا ســمع الولــد ذلــك تعجــب منــه غايــة العجــب، وقــال البــد أن يكــون لهــذه الــدار ســبب مــن األســباب حتــى 

حصل فيها ذلك المرض أو الموت، ثـم تفكـر الولـد فـي نفسـه واسـتعاذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم وأزال ذلـك ي
الوهم من خاطره وسكنها وباع واشترى ومضى عليه مدة أيام في الـدار، ولـم يصـبه شـيء ممـا قـال لـه ذلـك 

طاء كأنهـــا الحيـــة البـــواب، فبينمـــا هـــو جـــالس يومـــًا مـــن األيـــام علـــى بـــاب الـــدار إذ مـــرت عليـــه عجـــوز شـــم
الرقطــاء، وهــي تكثــر مــن التســبيح والتقــديس وتزيــل الحجــارة واألذى مــن الطريــق، فــرأت الولــد جالســًا علــى 

  الباب فنظرت إليه وتعجبت من أمره فقال لها الولد يا امرأة هل تعرفينني أو تشبهين علي.
فقـال لهـا يـا أمـي مـدة  ؟ذه الـدارفلما سمعت كالمه هرولت إليه وسلمت عليه وقالت له كم لك ساكنًا في ه 

شهرين فقالت: من هذا تعجبت وأنا يا ولدي ال أعرفك وال تعرفني وال شبهت عليك بل إني تعجبـت مـن أنـه 
ال أحد غيرك يسكنها إال ويخرج منها ميتًا أو مريضًا، ومـا أشـك أنـك يـا ولـدي مخـاطر بشـبابك هـال طلعـت 

عجوز مضت إلى حال سبيلها فلما فارقته العجوز صـار الولـد القصر ونظرت من المنظرة التي فيه ثم إن ال
متفكــرًا فــي كالمهــا وقــال فــي نفســه أنــا مــا طلعــت أعلــى القصــر وال أعلــم أن بــه منظــرة، ثــم دخــل مــن وقتــه 
وســاعته وجعــل يطــوف فــي أركــان البيــت حتــى رأى فــي ركــن منهــا بابــًا لطيفــًا معششــًا عليــه العنكبــوت بــين 

ــه، األشــجار، فلمــا رآه الولــ د قــال فــي نفســه لعــل العنكبــوت مــا عشــش علــى هــذا البــاب إال ألن المنيــة داخل
فتمسـك بقـول اهللا تعـالى قـل لــن يصـيبنا إال مـا كتـب اهللا لنــا ثـم فـتح ذلـك البـاب وطلــع فـي سـلم لطيـف حتــى 

  وصل إلى أعاله.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  لخمسمائة وفي الليلة التاسعة والتسعين بعد ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الغــالم طلــع الســلم حتــى وصــل إلــى أعــاله فــرأى منظــرة فجلــس فيهــا 
يستريح ويتفرج، فنظـر إلـى موضـع لطيـف نظيـف بـأعاله مقعـد منيـف يشـرف علـى جميـع بغـداد، وفـي ذلـك 

أيـوب وحـزن يعقـوب فلمـا المقعد جارية كأنهـا حوريـة فأخـذت بمجـامع قلبـه وذهبـت بعقلـه ولبـه وأورثتـه ضـر 
نظر الولد وتأملها بالتحقيق قال فـي نفسـه لعـل النـاس يـذكرون أنـه ال يسـكن هـذه الـدار واحـدًا غـال مـات أو 
مرض بسبب هذه الجارية فيا ليـت شـعري كيـف يكـون خالصـي فقـد ذهـب عقلـي ثـم نـزل مـن أعلـى القصـر 

س علـى البـاب متحيـرًا فـي أمـره وٕاذا بـالعجوز متفكرًا في أمره فجلس فـي الـدار فلـم يسـتقر قـراره ثـم خـرج وجلـ
  ماشية وهي تذكر وتسبح في الطريق.



فلمــا رآهــا الولــد قــام واقفــًا علــى قدميــه وبــدأها بالســالم والتحيــة، وقــال لهــا يــا أمــي كنــت بخيــر وعافيــة حتــى 
هالـك  أشرت علي بفتح الباب، فرأيت المنظرة وفتحتهـا ونظـرت أعالهـا فرأيـت مـا أدهشـني، واآلن أظـن أنـي

وأنا أعلم أنه ليس لي طبيب غيرك، فلما سـمعته ضـحكت وقالـت لـه البـأس عليـك إن شـاء اهللا تعـالى، فلمـا 
كلمته بذلك الكالم قام الولد ودخل الدار وخرج لها وفي كمـه مائـة دينـار وقـال لهـا خـذيها يـا أمـي وعـامليني 

  بدمي يوم القيامة.معاملة السادات للعبيد وبالعجل أدركيني وٕاذا مت فأنت المطالبة 
فقالت له العجوز حبًا وكرامة، وٕانمـا أريـد منـك يـا ولـدي أن تسـاعدني بمعاملـة لطيفـة فيهـا تبلـغ مـرادك فقـال 
لها وما تريدين يا أمي فقالت وأريد منك أن تعينني وتروح إلى سوق الحرير وتسأل عن دكان أبي الفتح بن 

ليـه وقـل لـه أعطينـي القنـاع الـذي عنـدك مرسـومًا بالــذهب قيـدام فـإذا دلـوك عليـه، فاقعـد علـى دكانـه وسـلم ع
فإنه ما عنده في دكانه أحسن منـه، فاشـتري منـه يـا وليـد بـأغلى ثمـن واجعلـه عنـدك حتـى أحضـر إليـك فـي 
ــد تلــك الليلــة يتقلــب علــى جمــر الغضــى، فلمــا  غــد إن شــاء اهللا تعــالى، ثــم إن العجــوز انصــرفت وبــات الول

يبــه ألــف دينــار وذهــب بهــا إلــى ســوق الحريــر وســأل عــن دكــان أبــي الفــتح أصــبح الصــباح أخــذ الولــد فــي ج
فأخبره به رجل من التجار، فلما وصـل إليـه رأى بـين يديـه غلمانـه وخـدمًا وحشـمًا ورأى عليـه وقـارًا وهـو فـي 

د سعة مال ومن تمام نعمته تلك الجارية التي ما مثلها عند أبناء الملوك ثم إن الولد لمـا نظـره سـلم عليـه فـر 
عليــه الســالم ثــم أمــره بــالجلوس عنــده فقــال لــه الولــد يــا أيهــا التــاجر أريــد منــك القنــاع الفالنــي ألنظــره فــأمر 
التاجر العبد أن يأتيه بربطة من الحرير من صدر الدكان فأتاه بها ففتحها وأخرج منها عـدة قناعـات فتحيـر 

  وانصرف به مسرورًا إلى داره. الولد من حسنها ورأى ذلك القناع بعينه فاشتراه بخمسين ديناراً 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الولد لما اشترى القناع من التاجر أخذه وانصرف به إلى داره وٕاذا هـو  
اع، ثــم قالــت لــه احضــر لــي جمــرة نــار بــالعجوز قــد أقبلــت فلمــا رآهــا قــام لهــا علــى قدميــه وأعطاهــا ذلــك القنــ

فأحضر الولد النار فقربت طرف القناع من الجمرة فأحرقـت طرفـه ثـم طوتـه كمـا كـان وأخذتـه وانصـرفت بـه 
إلــى بيــت أبــي الفــتح فلمــا وصــلت طرقــت البــاب فلمــا ســمعت الجاريــة صــوتها قامــت وفتحــت البــاب، وكانــت 

نها رفيقة أمها فقالت لها الجاريـة ومـا حاجتـك يـا أمـي للعجوز صحبة بأم الجارية وهي تعرفها وذلك بسبب أ
إن والدتي خرجت مـن عنـدي إلـى منزلهـا، فقالـت لهـا العجـوز يـا بنتـي أنـا عارفـة أن أمـك ليسـت عنـدك وأنـا 
كنت عندها في الدار، وما جئـت إليـك إال خـوف فـوات وقـت الصـالة فأريـد الوضـوء عنـدك فـإني أعلـم منـك 

  نت لها الجارية بالدخول عندها.أنك نظيفة ومنزلك طاهر فأذ
فلما دخلت سلمت عليها ودعت لها ثم أخذت اإلبريق ودخلت بيت الخالء ثم توضأت وصلت في موضـع، 
وقامت بعد ذلـك للجاريـة وقالـت لهـا يـا بنتـي أظـن أن هـذا الموضـع الـذي صـليت فيـه مشـى فيـه الخـدم وأنـه 

ة التــي صــليتها، فأخــذتها الجاريــة مــن يــدها نجــس فــانظر لــي موضــعًا آخــر ألصــلي فيــه فــإني أبطلــت الصــال



وقالــت لهــا تعــالي يــا أمــي صــلي علــى فراشــي الــذي يجلــس عليــه زوجــي، فلمــا أوقفتهــا علــى الفــراش قامــت 
تصلي وتدعو وتركع، ثم غافلت الجارية وجعلت ذلك القناع تحت المخدة من غير أن تنظرهـا، ولمـا فرغـت 

، فلمـا كـان آخـر النهـار دخـل التـاجر زوجهـا فجلـس علـى من الصالة دعت لها وقامـت فخرجـت مـن عنـدها
الفراش فأتته بطعام فأكل منـه كفايتـه وغسـل يديـه ثـم اتكـأ علـى الوسـادة وٕاذا بطـرف القنـاع خـارج مـن تحـت 
المخــدة فأخرجــه مــن تحتهــا، فلمــا نظــره عرفــه فظــن الجاريــة بالفحشــاء فناداهــا وقــال لهــا مــن أيــن لــك هــذا 

وقالــت لــه أنــه لــم يــأتني أحــد غيــرك، فســكت التــاجر خوفــًا مــن الفضــيحة وقــال فــي  القنــاع، فحلفــت لــه أيمانــاً 
  نفسه متى فتحت هذا الباب افتضحت في بغداد.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة بعد الستمائة 
البـاب افتضـحت فـي بغـداد ألن قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد، أن التـاجر قـال فـي نفسـه متـى فتحـت هـذا 

ذلك التاجر كان جليس الخليفة، فلم يسعه إال السكوت ولم يخاطب بكلمة واحدة وكان اسـم الجاريـة محظيـة 
فناداهــا وقــال لهــا قــد بلغنــي أن أمــك راقــدة ضــعيفة مــن وجــع قلبهــا وجميــع النســاء عنــدها يتبــاكين عليهــا وقــد 

ا فلمـا دخلـت الـدار وجـدت أمهـا طيبـة فجلسـت سـاعة وغـذا أمرتك أن تخرجي إليها فمضت الجارية إلى أمه
بالحمالين قد أقبلوا عليها بنقل حوائجها من دار التاجر فنقلوا جميع ما في الدار من األمتعـة فلمـا رأت ذلـك 
أمها قالت يا بنتي أي شـيء جـرى لـك، فـأنكرت منهـا ذلـك ثـم بكـت أمهـا وحزنـت علـى فـراق بنتهـا مـن ذلـك 

  الرجل.
وز بعد مدة من األيام جاءت إلى الجارية وهي في المنزل فسـلمت عليهـا باشـتياق وقالـت لهـا مـا ثم إن العج

لك يا بنتي يـا حبيبتـي قـد شوشـت فكـري ودخلـت علـى أم الجاريـة فقالـت لهـا يـا أختـي مـا الخبـر ومـا حكايـة 
لـه أم الجاريـة  البنت مع زوجها فإنه قد بلغنـي أنـه طلقهـا فـأي شـيء لهـا مـن الـذنب يوجـب هـذا كلـه، فقالـت

لعـــل زوجهـــا يرجـــع إليهـــا ببركتـــك فـــادعي لهـــا يـــا أختـــي فإنـــك صـــوامة قوامـــة طـــول ليلـــك، ثـــم إن البنـــت لمـــا 
اجتمعت هي وأمهـا والعجـوز فـي البيـت وتحـدثن مـع بعضـهن قالـت لهـا العجـوز يـا بنتـي ال تحملـي همـًا إن 

ولـد وقالـت لـه هـيء لنـا مجلسـًا مليحـًا شاء اهللا تعالى أجمع بينك وبين زوجك في هذه اليام ثم خرجت إلى ال
فإني آتيك بها في هذه الليلة فنهض الولد وأحضر ما يحتاجان إليه من األكـل والشـرب وقعـد فـي انتظارهمـا 
فجاءت العجوز إلى أم الجارية وقالت لها يا أختي عندنا فرح فأرسلي البنت معي لتتفرج ويـزول مـا بهـا مـن 

ل مـا أخـذتها مـن عنـدك. فقامـت أم الجاريـة وألبسـتها أفخـر ملبوسـها وزينتهـا الهم والغم ثم ارجع بها إليـك مثـ
بأحســن الزينــة مــن الحلــي والحلــل وخرجــت مــع العجــوز وذهبــت أمهــا معهــا إلــى البــاب، وصــارت توصــي 
العجوز وتقول لها إحـذري أن ينظرهـا أحـد مـن خلـق اهللا تعـالى، فإنـك تعلمـين منزلـة زوجهـا عنـد الخليفـة وال 

رجعي بها في أسرع وقت، فأخذتها العجوز إلى أن وصلت بها إلى منزل الولـد والجاريـة تظـن أنـه تتعوقي وا
  منزل العرس، فلما دخلت الدار ووصلت إلى قاعة الجلوس.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية بعد الستمائة 
لما دخلـت الـدار ووصـلت إلـى قاعـة الجلـوس وثـب الولـد إليهـا  قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية 

وعانقها وقبل يديها ورجليها فاندهشـت الجاريـة مـن حسـن الولـد وتخيلـت أن ذلـك المكـان وجميـع مـا فيـه مـن 
مشموم ومـأكول ومشـروب منـام فلمـا نظـرت العجـوز اندهاشـها قالـت لهـا اسـم اهللا عليـك يـا بنتـي فـال تخـافي 

رقك ساعة واحدة، وأنت تصلحين له وهو يصلح لك فقعدت الجارية وهي فـي شـدة الخجـل، وأنا قاعدة ال أفا
فلـــم يـــزل الولـــد يالعبهـــا ويضـــاحكها ويؤنســـها باألشـــعار والحكايـــات حتـــى انشـــرح صـــدرها وانبســـطت فأكلـــت 

  وشربت ولما طاب لها الشرب أخذت العود وغنت ولحسن الولد مالت وحنت.
ن غيـر مـدام وهانـت عليـه روحـه وخرجـت العجـوز مـن عنـده ثـم أتتهمـا فـي فلما رأى الولد منها ذلك سـكر مـ

الصباح وصبحت عليهما ثم قالت للجارية كيف كانت ليلتك يا سيدتي فقالت لها كانت طيبـة بطـول أياديـك 
وحسن تعريضك ثم قالت لها قومي نروح إلى أمك، فلما سمع الولد كالم العجوز خرج لها مائة دينـار وقـال 

عنــدي هــذه الليلــة فخرجــت العجــوز مــن عنــدهما ثــم ذهبــت إلــى والــدة الجاريــة وقالــت بنتــك تســلم  لهــا خليهــا
عليك وأم العروسة قد حلفت عليها أنها تبيت عندها هذه الليلـة فقالـت لهـا أمهـا يـا أختـي سـلمي عليهمـا وٕاذا 

يهـا إال مـن القهـر كانت الجارية منشرحة لذلك فالبأس ببياتها حتى تنبسط وتجيء على مهلهـا مـا أخـاف عل
مــن جهــة زوجهــا، ومازالــت العجــوز تعمــل ألم الجاريــة حيلــة بعــد حيلــة إلــى أن مكثــت ســبعة أيــام وكــل يــوم 

  تأخذ من الولد مائة دينار.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة بعد الستمائة 
أســبوع تأخــذ فــي كــل يــوم مائــة دينــار فلمــا مضــت هــذه  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز مكثــت

األيــام قالــت أم الجاريــة للعجــوز هــات لــي ابنتــي فــي هــذه الســاعة فــإن قلبــي مشــغول عليهــا وقــد طالــت مــدة 
غيبتها وتوهمت من ذلك فخرجت العجوز من عندها غضبانة من كالمهـا ثـم جـاءت إلـى الجاريـة ووضـعت 

د وهو نائم على فراشه من سـكر المـدام إلـى أن وصـلتا إلـى أم الجاريـة يدها في يدها ثم خرجتا من عند الول
فالتفتت أمها إليها ببسـط وانشـراح وفرحـت بهـا غايـة الفـرح وقالـت لهـا يـا بنتـي إن قلبـي مشـغول بـك ووقعـت 
في حق أختي بكالم أوجعتها به فقالـت لهـا قـومي وقبلـي يـديها ورجليهـا فإنهـا كانـت لـي كالخـادم فـي قضـاء 

وٕان تفعلي ما أمرتك به فما أنا بنتك وال أنت أمي فقامت مـن وقتهـا وصـالحتها ثـم إن الولـد قـام مـن حاجتي 
سكره فلم يجد الجارية ألنه استبشر بما ناله لما بلغ مقصوده ثـم إن العجـوز ذهبـت إلـى الولـد وسـلمت عليـه 

تعال نصلح ما أفسدناه ونـرد هـذه  وقالت له ماذا رأيت فقال لها نعم ما فعلتيه من الرأي والتدبير ثم قالت له
الجارية إلى زوجها فإننا كنا سبب الفراق بينهما فقال لها وكيـف أفعـل قالـت تـذهب إلـى دكـان التـاجر وتقعـد 



عنــده وتســلم وأنــا أفــوت علــى الــدكان فلمــا تنظرنــي قــم إلــي مــن الــدكان بســرعة واقــبض علــي، واجــذبني مــن 
قــل للتــاجر أنــت يــا مــوالي مــا تعــرف القنــاع الــذي اشــتريته منــك ثيــابي واشــتمني وخــوفني، وطــالبني بالقنــاع و 

بخمســين دينــارًا فقــد حصــل يــا ســيدي أن جــارتي لبســته فــاحترق مــن طرفــه فأعطتــه جــاريتي لهــذه العجــوز 
  تعطيه ألحد يرتيه لها فأخذته ومضت ولم أرها من ذلك اليوم.

إلـى دكـان التـاجر وجلـس عنـده سـاعة وٕاذا  فقال لها الولـد حبـًا وكرامـة ثـم إن الولـد تمشـى مـن وقتـه وسـاعته
بـالعجوز جــائزة علـى الــدكان وبيـدها مســبحة تسـبح بهــا فلمـا رآهــا قـام علــى رجليـه وجــذبها مـن ثيابهــا وصــار 
يشــتمها ويســبها وهــي تكلمــه بلطافــة وتقــول لــه يــا ولــدي أنــت معــذور فــاجتمع أهــل الســوق عليهمــا وقــالوا مــا 

ذا التـاجر قناعـًا بخمسـين دينـارًا ولبسـته الجاريـة سـاعة واحـدة فقعـدت اخلبر فقال يا قوم إنني اشتريت من هـ
تبخره فطارت شرارة فأحرقت طرفه فدفعناه إلى هذه العجوز على أنها تعطيه لمن يرتيـه وتـرده لنـا فمـن ذلـك 

تـي الوقت ما رأيناها أبدًا. فقالت العجوز صدق هذا الولد نعم إنـي أخذتـه منـه ودخلـت بـه بيتـًا مـن البيـوت ال
أدخلها على عادتي فنسيته في موضع من تلك األماكن ولم أدر في أي موضع هو، وأنا امرأة فقيـرة وخفـت 

  من صاحبه فلم أواجهه كل كل هذا والتاجر زوج المرأة يسمع كالمهما.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة بعد الستمائة 

ملك السعيد، أن الولد لما قبض علـى العجـوز وكلمهـا مـن قبـل القنـاع كمـا أعلمتـه كـان قالت: بلغني أيها ال 
التاجر زوج المرأة يسمع الكـالم مـن أولـه إلـى آخـره فلمـا اطلـع التـاجر علـى الخبـر الـذي دبرتـه هـذه العجـوز 

مـا توهمـه خـاطري المكارة مع الولد قام التاجر على قدميه ثم قال اهللا أكبـر أسـتغفر اهللا العظـيم مـن ذنـوبي و 
وحمد اهللا الذي كشف له عن الحقيقـة، ثـم أقبـل التـاجر وقـال لهـا هـل تـدخلين عنـدنا، فقالـت لـه يـا ولـدي أنـا 
أدخل عنـدك وعنـد غيـرك ألجـل الحسـنة ومـن ذلـك اليـوم لـم يعطنـي أحـد خبـر ذلـك القنـاع فقـال التـاجر هـل 

ســألت فقــالوا لــي أن الزوجــة قــد طلقهــا ســألت أحــدًا عنــه فــي بيتنــا فقالــت لــه يــا ســيدي إنــي رحــت البيــت و 
التــاجر، فرجعــت ولــم أســأل أحــدًا بعــد ذلــك إلــى هــذا اليــوم فالتفــت التــاجر إلــى الولــد وقــال أطلــق ســبيل هــذه 
العجوز فإن القناع عندي وأخرجه من الدكان وأعطاه للرتى قدام الحاضرين، ثم بعـد ذلـك ذهـب إلـى زوجتـه 

نفسـه بعـد أن بـالغ فـي االعتـذار إليهـا واسـتغفر اهللا وهـو ال يـدري بمـا وأعطاها شيئًا من المال وأرجعهـا إلـى 
  فعلت العجوز فهذا من جملة كيد النساء أيها الملك.

قــال الــوزير وقــد بلغنــي أيضــًا أيهــا الملــك أن بعــض أوالد الملــوك خــرج منفــردًا بنفســه ليتفــرج فمــر بروضــة 
فاستحســن الولــد ذلــك الموضــع وجلــس فيــه خضــراء ذات أشــجار وأثمــار وأنهــار تجــري خــالل تلــك الروضــة 

وأخرج مـن النقـل الـذي كـان معـه وجعـل يأكـل وهـو كـذلك إذ رأى دخانـًا عظيمـًا طالعـًا إلـى السـماء مـن ذلـك 
المكــان فخــاف ابــن الملــك وقــام فصــعد علــى شــجرة مــن األشــجار واختفــى فيهــا، فلمــا طلــع فوقهــا رأى عفريتــًا 

مـن الرخـام وعليـه قفـل فوضـعه فـي تلـك الروضـة وفـتح ذلـك طلع من وسط ذلك النهر وعلى رأسـه صـندوق 



الصــندوق فخرجــت منــه جاريــة كأنهــا الشــمس الضــاحية فــي الســماء الصــافية وهــي مــن اإلنــس فأجلســها بــين 
يديه يتفرج عليها ثم حط رأسه على حجرها فنام فأخـذت رأسـه وحطتـه علـى الصـندوق وقامـت تتمشـى فـالح 

بن الملك فأومأت إليه بالنزول فامتنع من النزول فأقسمت عليه وقالـت لـه منها نظرة إلى تلك الشجرة فرأت ا
إن لــم تنــزل وتفــض بــي الــذي أقولــه لــك، نبهــت العفريــت مــن النــوم وأعلمتــه بــك فيهلكــك مــن ســاعتك فخــاف 

  الولد منها فنزل، فلما نزل قبلت يديه ورجليه وراودته عن قضاء حاجتها فأجابها إلى سؤالها.
ء حاجتها قالت له أعطنـي هـذا الخـاتم الـذي بيـدك فأعطاهـا الخـاتم، فصـرفته علـى منـديل فلما فرغ من قضا

حيــري كـــان معهـــا وفيـــه عـــدة مـــن الخـــواتم تفـــوق عــن ثمـــانين وجعلـــت ذلـــك الخـــاتم مـــن جملتهـــا، فقـــال: ومـــا 
تصــنعين بهــذه الخــواتم التــي معــك فقالــت لــه إن هــذا العفريــت اختطفنــي مــن قصــر أبــي وجعلنــي فــي هــذا 

ق وقفل علي بقفل معه ووضعني فيه على رأسه حيثما توجه وال يكاد يصبر عنـي سـاعة واحـدة مـن الصندو 
شــدة غيرتــه علــي ويمنعنــي ممــا أشــتهيه فلمــا رأيــت ذلــك منــه حلفــت أنــي ال أمنــع أحــدًا مــن وصــالي وهــذه 

ي هـذا الخواتم التي معي على قدر عدة الرجال الذين واصلوني ألن كـل مـن واصـلني آخـذ خاتمـه فأجعلـه فـ
المنديل، ثم قالت له توجه إلى حال سبيلك ال تنظر أحد غيرك فإنه سيقوم في هذه الساعة فما صدق الولـد 
بذلك إال وانصرف إلى حال سبيله حتى وصل إلى منزل أبيه والملك لـم يعلـم بكيـد الجاريـة البنـه ولـم تخـف 

  من ذلك ولم تحسب له حسابًا.
ر أن يقتل ذلك الولد، ثم قام من موضعه فـدخل قصـره وٕاذا بـالوزراء فلما سمع الملك أن خاتم ولده ضاع أم

راجعــوه عــن قتــل ولــده، فلمــا كــان ذات ليلــة أرســل الملــك إلــى الــوزراء يــدعوهم فحضــروا جميعــًا، فقــام إلــيهم 
الملك وتلقاهم وشكرهم على ما كان منهم من مراجعته في قتل ولده، وكذلك شـكرهم الولـد وقـال لهـم نعـم مـا 

لوالــدي فــي بقــاء نفســي وســوف أجــازيكم بخيــر إن شــاء اهللا تعــالى، ثــم إنالولــد بعــد ذلــك أخبــرهم بســبب دبــرتم 
ضياع خاتمه فدعوا لـه بطـول البقـاء وعلـو االرتقـاء ثـم انصـرفوا مـن المجلـس فـانظر أيهـا الملـك كيـد النسـاء 

الثـامن دخـل عليـه ولـده وما تفعله الرجال فرجع الملك عن قتل ولده، فلما أصبح الصباح جلسـن وفـي اليـوم 
ويده في يد مؤدبه السندباد وقبل األرض بين يديه ثم تكلم بأفصـح لسـان ومـدح والـده ووزراءه وأربـاب دولتـه 
وشــكرهم وأثنــى علــيهم وكــان حاضــرًا بــالمجلس العلمــاء واألمــراء والجنــد وأشــراف النــاس فتعجــب الحاضــرون 

  من فصاحة ابن الملك وبالغته وبراعته في نطقه.
ما سمع والده ذلك فرح به فرحـًا شـديدًا زائـدًا ثـم نـاداه وقبلـه بـين عينيـه ونـادى مؤدبـه السـندباد وسـأله عـن فل 

سبب صمت ولده مدة سبعة أيام، فقال له المؤدب: يا موالنـا اإلصـالح فـي أنـه ال يـتكلم فـإني خشـيت عليـه 
ي لمــا رأيــت طالعــه دلنــي علــى مــن القتــل فــي تلــك المــدة وكنــت يــا ســيدي أعــرف هــذا األمــر يــوم والدتــه فــإن

جميــع ذلــك وقــد زال عنــه الســوء بســعادة الملــك، ففــرح الملــك وقــال لوزرائــه: لــو كنــت قتلــت ولــدي هــل يكــون 
فســكت الحاضــرون عــن رد الجــواب فقــال مــؤدب  ؟الــذنب علــي أو علــى الجاريــة أو علــى المــؤدب الســندباد

  الولد السندباد لولد الملك: رد الجواب يا ولدي.
 هرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك ش



  وفي الليلة الخامسة بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السندباد لما قال البن الملك رد الجواب يـا ولـدي، قـال ابـن الملـك: إنـي 
، ســمت أن رجــًال مــن التجــار حــل بــه ضــيف فــي منزلــه فأرســل جاريتــه لتشــتري لــه مــن الســوق لبنــًا فــي جــرة

فأخــذت اللــبن فــي جرتهــا وأرادت الرجــوع إلــى منــزل ســيدها، فبينمــا هــي فــي الطريــق غــذ مــرت عليهــا حــدأة 
طائرة وفي مخلبها حية تعصرها به فقطرت نقطة من الحية في الجرة، ولـيس عنـد الجاريـة خبـر بـذلك، فلمـا 

فـي جـوفهم حتـى مـاتوا وصلت إلى المنزل أخذ السيد منهـا اللـبن وشـرب منـه هـو وضـيوفه فمـا اسـتقر اللـبن 
جميعــًا، فــانظر أيهــا الملــك لمــن كــان الــذنب فــي هــذه القضــية، فقــال أحــد الحاضــرين الــذنب للجماعــة الــذين 
شربوا، وقال آخر: الذنب للجارية التي تركت الجرة مكشوفة مـن غيـر غطـاء، فقـال السـندباد مـؤدب الغـالم: 

القــوم أخطــأوا لــيس الــذنب ذنــب للجاريــة وال  مــا تقــول أنــت فــي ذلــك يــا ولــدي، فقــال ابــن الملــك: أقــول إن
  للجماعة، وٕانما آجال القوم فرغت مع أرزاقهم وقدرت منيتهم بسبب ذلك األمر.

فلما سمع ذلك الحاضرون تعجبـوا منـه غايـة العجـب ورفعـوا أصـواتهم بالـدعاء البـن الملـك وقـالوا لـه: موالنـا 
آلن. فلمـا سـمع ابـن الملـك قـال لهـم: لسـت بعـالم قد تكلمت بجواب ليس له نظير، وأنت عـالم أهـل زمانـك ا

وٕان الشيخ األعمى وابن الثالث سنين وابن الخمس سـنين أعلـم منـي، فقـال لـه الجماعـة الحاضـرون: حـدثنا 
بحــديث هــؤالء الــذين هــم أعلــم منــك يــا غــالم، فقــال لهــم ابــن الملــك: بلغنــي أنــه كــان تــاجر مــن التجــار كثيــر 

بلــدان، فــأراد المســير إلــى بعــض البلــدان فســأل مــن جــاء منهــا وقــال لهــم: أي األمــوال واألســفار إلــى جميــع ال
فقـالوا لـه حطـب الصـندل فإنـه يبـاع غاليـًا، فاشـترى التـاجر بجميـع مـا عنـده مـن  ؟بضاعة فيها كثيرة الكسب

  المال حطب صندل وسافر إلى تلك المدينة.
غنمـًا لهـا فلمـا رأت التـاجر قالـت لـه مـن  فلما وصل إليها كـان قدومـه إليهـا آخـر النهـار، وٕاذا بعجـوز تسـوق

فقال لها: أنا رجل تاجر غريب. فقالـت لـه: إحـذر مـن أهـل ذلـك البلـد، فـإنهم قـوم مكـارون  ؟أنت أيها الرجل
لصوص يخدعون الغريـب ليظفـروا بـه ويـأكلوا مـا كـان مـنهم وبعـد نصـحتك ثـم فارقتـه، فلمـا أصـبح الصـباح 

وقـال لـه يـا سـيدي مـن أيـن قـدمت فقـال لـه قـدمت مـن البلـد الفالنيـة،  تلقاه رجل من أهل المدينة فسـلم عليـه
قــال لــه مــا حملــت معــك مــن التجــارة قــال لــه خشــب صــندل فــإني ســمعت أن لــه عنــدكم، فقــال لــه الرجــل لقــد 

  أخطأ من أشار عليك بذلك فإننا ال نوقد تحت القدر إال بأي خشب فقيمته عندنا هو والحطب سواء.
الرجــل تأســف ونــدم وصــار بــين مصــدق ومكــذب ثــم نــزل ذلــك التــاجر فــي بعــض  فلمــا ســمع التــاجر كــالم

خانات المدينة وصار يوقد الصندل تحت القدر، فلما رآه ذلك الرجل قال أتبيع هـذا الصـندل كـل صـاع بمـا 
تريده نفسك، فقال له بعتك فحول الرجل جميع ما عنده من الصـندل فـي منزلـه وقصـد البـائع أن يأخـذ ذهبـًا 

يأخــذ المشـتري، فلمــا أصـبح الصــباح تمشـى التـاجر فــي المدينـة فلقيــه رجـل أزرق العينــين مـن أهــل  بقـدر مـا
تلك المدينة هو أعور فتلق بالتاجر وقال له أنت الذي أتلف عيني فال أطلقـك أبـدًا فـأنكر التـاجر ذلـك وقـال 

عطيه ثمن عينه فأقـام الرجـل له إن هذا األمر ال يتم فاجتمع الناس عليهما وسألوا األعور المهلة إلى غد وي
التــاجر لــه ضــامنًا حتــى أطلقــوه ثــم مضــى التــاجر وقــد انقطــع نعلــه مــن مجاذبــة الرجــل األعــور، فوقــف علــى 



دكان االسكاف ودفعه له وقـال لـه أصـلحه لـي ولـك عنـدي مـا يرضـيك، ثـم انصـرف عنـه وٕاذا بقـوم قاعـدين 
وقعوا عليـه الغلـب وغلبـوه وخيـروه أمـا إن يشـرب يلعبون فجلس عندهم من الهم والغم فسـألوه اللعـب معهـم فـأ

  البحر وٕاما أن يخرج من ماله جميعًا فقام التاجر وقال أمهلوني إلى غد.
ثــم مضــى التــاجر وهــو مهمــوم علــى مــا فعــل وال يــدري كيــف يكــون حالــه فقعــد فــي موضــع متفكــرًا مغمومــًا  

لعل أهل تلك المدينة ظفـروا بـك فـإني أراك  مهمومًا، وٕاذا بالعجوز جائزة عليه فنظرت نحو التاجر فقالت له
مهمومًا من الذي أصابك فحكى لها جميع ما جرى من أوله إلى آخره، فقالت له مـن الـذي عمـل عليـك فـي 
الصندل فإن الصندل عندنا قيمته كل رطل بعشرة دنانير ولكن أنا أدبر لك رأيًا أرجو به أن يكـون ذلـك فيـه 

بــاب الفالنــي فــإن فــي ذلــك الموضــع شــيخًا أعمــى، مقعــد أو هــو عــالم خــالص نفســك، وهــو أن تســير نحــو ال
عارف كبير خبير وكل الناس تحضر عنده يسألونه عمـا يريدونـه فيشـير إلـيهم ممـا يكـون لهـم فيـه الصـالح 
ألنه عارف بالمكر والسحر والنصب، وهو شاطر فتجتمع الشطار عنده بالليـل، فاذهـب عنـده وأخـف نفسـك 

مع كالمهم وال يرونك فإنه يخبرهم بالغالبة والمغلوبة لعلك تسمع منـه حجـة يخلصـك من غرمائك بحيث تست
  من غرمائك.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة بعد الستمائة 
أهــل قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز قالــت للتــاجر اذهــب الليلــة إلــى العــالم الــذي يجتمــع عليــه 

البلد، اخف نفسك، لعلك تسمع منه حجـة تخلصـك مـن غرمائـك فانصـرف التـاجر مـن عنـدها إلـى الموضـع 
الذي أخبرته به وأخفى نفسه ثم نظر إلـى الشـيخ وجلـس قريبـًا منـه، فمـا كـان إال سـاعة وقـد حضـر جماعتـه 

وقعدوا حوله فلما  الذين يتحاكمون عنده، فلما صاروا بين يدي الشيخ سلموا عليه وسلم بعضهم على بعض
رآهم التاجر ووجد غرماءه األربعة من جملة الذين حضروا فقدم لهم الشيخ شـيئًا مـن األكـل فـأكلوا، ثـم أقبـل 
كل واحد منهم بخبره بما جرى له في يومه فتقدم صاحب الصندل وأخبر الشيخ بمـا جـرى لـه فـي يومـه مـن 

نهمـا علـى مـلء صـاع ممـا يحـب فقـال لـه الشـيخ قـد أنه اشترى صندًال من رجل بغير قيمته واستقر البيـع بي
غلبك خصمك فقال له كيف يغلبني، قال الشـيخ إذا قـال لـك أنـا آخـذ ملئهـا ذهبـًا أو فضـة فهـل أنـت تعطيـه 
قال نعم أعطيـه وأكـون أنـا الـرابح، فقـال لـه الشـيخ فـإذا قـال لـك أنـا آخـذ مـلء صـاع براغيـث النصـف ذكـور 

  ه مغلوب.والنصف إناث فماذا تصنع فعلم أن
ثم تقدم األعور وقال يا شيخ: إنـي رأيـت اليـوم رجـًال أزرق العينـين وهـو غريـب الـبالد فتقاربـت إليـه وتعلقـت 
بــه وقلــت لــه أنــت قــد أتلفــت عينــي ومــا تركتــه حتــى ضــمنه لــي جماعــة أنــه يعــود إلــي ويرضــيني فــي عينــي، 

قلـع عينـك وأنـا أقلـع عينـي ونـزل كـًال فقال له الشيخ لـو أراد غلبـك لغلبـك قـال وكيـف يغلبنـي قـال يقـول لـك ا
منهما فإن تساوت عيني بعينك فأنت صادق فيما ادعيته، ثم يغرم دية عينك وتكون أنت أعمى ويكون هـو 
بصيرًا بعينه الثانية، فعلم أنه يغلبه بهذه الحجة ثم تقدم اإلسكاف وقال له يا شيخ إنـي رأيـت رجـًال أعطـاني 



تعطيني األجرة فقال لي أصلحه ولك عندي مـا يرضـيك وأنـا ال يرضـيني  نعله وقال لي أصلحه فقلت له أال
إال جميــع مالــه فقــال لــه الشــيخ إذا أراد أن يأخــذ نعلــه منــك وال يعطيــك شــيئًا أخــذه فقــال لــه وكيــف ذلــك قــال 
يقول لك إن السلطان هزمت أعداؤه وضعفت أضداده وكثرة أوالده وأنصاره أرضيت أم ال فـإن قلـت رضـيت 

منك وانصرف، وٕان قلت ال أخذ نعله وضـرب بـه وجهـك وقفـاك فعلـم أنـه مغلـوب، ثـم تقـدم الرجـل  أخذ نعله
الذي لعب معه بالمراهنـة وقـال يـا شـيخ إنـي لقيـت رجـًال فراهنتـه وغلبتـه فقلـت لـه إن شـربت هـذا البحـر فأنـا 

ك لغلبـك، فقـال أخرج عن جميع مالي لك وٕان تشربه فاخرج عن جميع مالك لي فقـال لـه الشـيخ لـو أراد غلبـ
لــه وكيــف ذلــك قــال يقــول لــك أمســك لــي فــم البحــر بيــدك وناولــه لــي وأنــا أشــربه فــال تســتطيع ويغلبــك بهــذه 
الحجة فلما سمع التاجر ذلك عرف ما يحتج به على غرمائه ثم قاموا من عند الشيخ وانصرف التـاجر إلـى 

  محله.
ه التاجر ناولني فم البحر وأنا أشربه فلم يقـدر فلما أصبح الصباح أتاه الذي راهنه على شرب البحر فقال ل 

فغلبـه التــاجر وفــدى الـراهن نفســه بمائــة دينـار وانصــرف ثــم جــاءه اإلسـكاف وطلــب منــه مـا يرضــيه فقــال لــه 
التــاجر إن الســلطان غلــب أعــداءه وأهلــك أضــداده وكثــرت أوالده وأنصــاره أرضــيت أم ال قــال نعــم رضــيت 

جـاءه األعــور وطلـب منـه ديــة عينـه، فقـال لـه التــاجر اقلـع عينـك وأنــا فأخـذ مركوبـه بـال أجــرة وانصـرف، ثـم 
أقلع عيني ونزنهما فإن استوتا فأنت صادق فخذ دية عينك فقال لـه األعـور أمهلنـي ثـم صـالح التـاجر علـى 
مائــة دينــار وانصــرف ثــم جــاءه الــذي اشــترى الصــندل فقــال لــه خــذ ثمــن صــندًال بصــاع مــن غيــره فــإن أردت 

أو فضة، فقال له التاجر أنا ال آخذه ألمـاله براغيـث النصـف ذكـورًا والنصـف إنـاث فقـال لـه  خذه مأله ذهباً 
أنــا ال أقــدر علــى شــيء مــن ذلــك فغلبــه التــاجر وفــدى المشــتري نفســه بمائــة دينــار بعــد أن رجــع لــه صــندله، 

  وباع التاجر الصندل كيف أراد وقبض ثمنه من تلك المدينة إلى بلده.
  فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح

  

  وفي الليلة السابعة بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الرجل التاجر لمـا بـاع صـندله وقـبض ثمنـه سـافر مـن تلـك المدينـة إلـى 
مدينتــه ثــم قــال ابــن الملــك وأمــا ابــن الــثالث ســنين فإنــه كــان رجــل فاســق مغــرم بالنســاء قــد ســمع بــامرأة ذات 

ساكنة في مدينة غير مدينته فسافر إلى المدينة التي هي فيها وأخذ معـه هديـة وكتـب لهـا رقعـة  جمال وهي
تصف لها شدة ما يقاسيه من الشوق والغرام، وقد حمله حبه إياها على المهاجرة إليها والقدوم عليهـا فأذنـت 

قتــه بــاإلكرام واالحتــرام لــه بالــذهاب إليهــا، فلمــا وصــل إلــى منزلهــا ودخــل عليهــا قامــت لــه علــى قــدميها، وتل
وقبلــت يديــه وضــيفته ضــيافة ال مزيــد عليهــا مــن المــأكول والمشــروب ولهــا ولــد صــغير لــه مــن العمــر ثــالث 
سنين فتركته واشتغلت بتحضير الطبخ، فقال لهـا الرجـل قـومي بنـا ننـام فقالـت لـه إن ولـدي قاعـد، فقـال لهـا 

  و علمت معرفته ما تكلمت.هذا ولد صغير ال يفهم وال يعرف أن يتكلم فقالت له ل



فلما علم الولد أن األرز استوى بكى بكاء شديدًا فقالت لـه أمـه مـا يبكيـك يـا ولـدي فقـال لهـا اغرفـي لـي مـن 
األرز واجعلي لي فيه سمنًا، فغرفت وجعلت عليه السمن فأكل الولد ثم بكى ثانيًا فقالت له أمه ما يبكيك يا 

سـكرًا فقـال لـه الرجـل وقـد اغتـاظ منـه مـا ت إال ولـد مشـؤوم فقـال لـه  ولدي فقال لها يا أماه اجعلي لي عليـه
الولد: واهللا يا مشؤوم ما أنت إال حيث تعبت وسافرت من بلـد إلـى بلـد فـي طلـب الزنـا، وأمـا أنـا فبكـائي مـن 
أجــل شــيء كــان فــي عينــي فأخرجتــه بالــدموع وأكلــت بعــد ذلــك أرزًا وســمنًا وســكرًا وقــد اكتفيــت فمــن المشــؤوم 

  منا.
فلما سمع الرجـل ذلـك خجـل مـن كـالم ذلـك الولـد الصـغير ثـم أدركتـه الموعظـة فتـاب مـن وقتـه وسـاعته ولـم 
يتعرض لها بشيء وانصرف إلى بلده ولم يزل تائبًا إلى أن مات ثم قـال ابـن الملـك وأمـا ابـن الخمـس سـنين 

ا بيـنهم وجعلوهـا فـي كـيس فإنـه بلغنـي أيهـا الملـك أن أربعـة مـن التجـار اشـتركوا فـي ألـف دينـار وقـد خلطوهـ
واحد فذهبوا بها ليشتروا بضاعة، فلقوا في طريقهم بسـتانًا حسـنًا فـدخلوه وتركـوا الكـيس عنـد حارسـة البسـتان 
وقالوا لها: ال تدفعي هذا الكيس إال إذا حضرنا جميعًا، فلمـا دخلـوا تفرجـوا فـي ناحيـة البسـتان وأكلـوا وشـربوا 

طيــب تعــالوا نغســل رؤوســنا مــن هــذا المــاء الجــاري ونتطيــب قــال آخــر  وانشــرحوا فقــال واحــد مــنهم: أنــا معــي
يحتاج إلى مشط قال آخر نسأل الحارسة لعل أن يكون عندها مشط فقام واحد منهم إلى الحارسة وقـال لهـا 
ادفعــي لــي الكــيس فقالتلــه حتــى تحضــروا كلكــم أو يــأمرني رفقــاؤك أن أعطيــك إيــاه وكــان رفقــاؤه مــن مكــان 

ارســـة وتســـمع كالمهـــم، فقـــال الرجـــل لرفقائـــه مـــا هـــي راضـــية أن تعطينـــي شـــيئًا فقـــالوا لهـــا بحيـــث تـــراهم الح
أعطيــه، فلمــا ســمعت كالمهــم أعطتــه الكــيس فأخــذه الرجــل وخــرج هاربــًا مــنهم، فلمــا أبطــأ علــيهم جــاءوا إلــى 

بــإذنكم  الحارســة وقــالوا لهــا مالــك لــم تعطيــه المشــط قالــت لهــم: مــا طلــب منــي إال الكــيس ولــم أعطــه إيــاه إال
وخرج من هنا إلى حال سبيله فلما سمعوا كالم الحارسة لطموا على وجوههم وقبضـوا عليهـا بأيـديهم، وقـالوا 
لهــا نحــن مــا أذنــاك إال بإعطــاء المشــط فقالــت لهــم مــا ذكــر لــي مشــطًا فقبضــوا عليهــا ودفعوهــا إلــى القاضــي 

  زم بها جماعة من غرمائها.فلما حضروا بين يديه قصوا عليه القصة فألزم الحارسة بالكيس وأل
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  

 وفي الليلة الثامنة بعد الستمائة  

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن القاضـــي لمـــا ألـــزم الحارســـة بـــالكيس وألـــزم بهـــا جماعـــة مـــن غرمائهـــا 
سـنين فلمـا رآهـا الغـالم وهـي حيرانـة خرجت وهي حيرانة لم تعرف طريقًا، فلقيها غـالم لـه مـن العمـر خمـس 

قــال لهــا مــا بالــك يــا أمــاه فلــم تــرد عليــه جوابــًا واســتحقرته لصــغر ســنه فكــرر عليهــا الكــالم أوًال وثانيــًا وثالثــًا 
فقالت له إن جماعة دخلـوا علـى البسـتان ووضـعوا عنـدي كيسـًا فيـه ألـف دينـار وشـرطوا علـي أن ال أعطـي 

م دخلـوا البسـتان يتفرجـون ويتنزهـون فيـه، فخـرج واحـد مـنهم وقـال أعطنـي أحدًا الكيس إال بحضورهم كلهـم ثـ
الكيس فقلت لـه حتـى يحضـر رفقـاؤك فقـال لـي قـد أخـذت اإلذن مـنهم، فلـم أرض أن أعطيـه الكـيس فصـاح 



على رفقائه وقال لهم ما هي راضية أن تعطيه شيئًا، فقالوا لـي أعطيـه وكـانوا بـالقرب منـي فأعطيتـه الكـيس 
  إلى حال سبيله. فأخذه وخرج

فاستبطأه رفقاؤه فخرجوا إلي وقـالوا ألي شـيء لـم تعطيـه المشـط فقلـت لهـم مـا ذكـر لـي مشـطًا ومـا ذكـر لـي 
إال الكــيس فقبضــوا علــي ودفعــوني إلــى القاضــي وألزمنــي بــالكيس، فقــال لهــا الغــالم أعطينــي درهمــًا آخــذ بــه 

وقالـت لـه مـا عنـدك مـن القـول فقـال لهـا الغـالم  حالوة وأنا أقول لك شيئًا يكون فيه الخالص فأعطته درهمـاً 
ارجعي إلى القاضي وقولي له كان بيني وبينهم أنـي ال أعطـيهم الكـيس إال بحضـورهم األربعـة قـال فرجعـت 
الحارسة إلى القاضي وقالت له ما قاله لها الغالم فقال لهم القاضي أكان بينكم وبينها هكذا قالوا نعـم، فقـال 

ي رفـيقكم وخـذوا الكـيس، فخرجـت الحارسـة سـالمة ولـم يحصـل لهـا ضـرر وانصـرفت لهم القاضي أحضروا ل
إلى حال سـبيلها، فلمـا سـمع الملـك كـالم ولـده والـوزراء ومـن حضـر ذلـك المجلـس، قـالوا للملـك يـا موالنـا إن 
ه ابنك هذا أبرع أهل زمانه فدعوا له وللملك، فضم الملك ولده إلى صدره وقبله بين عينيه وسأله عـن قضـيت

مع الجارية فحلف ابن الملك باهللا العظيم وبنبيه الكريم أنها هي التي راودتـه عـن نفسـها، فصـدقه الملـك فـي 
قوله وقال له حكمتك فيها إن شئت فاقتلها وٕاال فافعل بها ما تشاء فقال الولد ألبيه انفيها من المدينة، وقعـد 

ادم اللــذات ومفــرق الجماعــات وهــذا آخــر مــا ابــن الملــك مــع والــده فــي أرغــد عــيش وأهنــأه، إلــى أن أتــاهم هــ
  انتهى إلينا من قصة الملك وولده والجارية والوزراء السبعة.

  
  حكاية جودر بن التاجر عمر وأخويه

وبلغنــي أيضــًا أن رجــًال تــاجرًا اســمه عمــر وقــد خلــف مــن الذريــة ثالثــة أوالد أحــدهم يســمى ســالمًا واألصــغر 
بـاهم إلـى أن صـاروا رجـاًال لكنـه كـان يحـب جـودرًا أكثـر مـن أخويـه، يسمى جودرًا واألوسط يسـمى سـليمًا ور 

فلمــا تبــين لهمــا أنــه يحــب جــودرًا أخــذتهما الغيــرة وكرهــا جــودرًا، فبــان ألبيهمــا أنهمــا يكرهــان أخاهمــا وكــان 
والـــدهم كبيـــر الســـن، وخـــاف أنـــه إذا مـــات يحصـــل مشـــقة مـــن أخويـــه فأحضـــر جماعـــة مـــن أهلـــه، وأحضـــر 

ف القاضــي وجماعــة مــن أهــل العلــم وقــال هــاتوا لــي مــالي وقماشــي فأحضــروا لــه جماعــة قســامين مــن طــر 
جميـــع المـــال والقمـــاش فقـــال يـــا نـــاس اقســـموا هـــذا المـــال والقمـــاش أربعـــة أقســـام بالوضـــع الشـــرعي فقســـموه، 
فأعطى كل ولـد قسـمًا وأخـذ هـو قسـمًا، وقـال هـذا مـالي وقسـمته بيـنهم ولـم يبـق لهـم عنـدي وال عنـد بعضـهم 

مت ال يقع بينهم اختالف ألني قسمت بينهم الميراث في حال حياتي وهذا المال الذي أخذتـه أنـا  شيء فإذا
  فإنه يكون لزوجتي أم هذه األوالد لتستعين به على معيشتها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة التاسعة بعد الستمائة 
التــاجر لمــا قســم مالــه وقماشــه علــى أربعــة أقســام أعطــى كــل ولــد مــن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن  

األوالد الثالثــة قســـمًا وأخـــذ هــو القســـم الرابـــع، وقـــال القســم يكـــون لزوجتـــي أم هــذه األوالد لتســـتعين بـــه علـــى 
معيشتها، ثم بعد مـدة قليلـة مـات والـدهم فمـا أحـد رضـي بمـا فعـل والـدهم عمـر بـل طلبـوا الزيـادة مـن جـودر 

ه إن مال أبينا عندك، فترافع معهم إلى الحكماء وجاء المسلمون الـذين كـانوا حاضـرين وقـت القسـمة وقالوا ل
وشــهدوا بمــا علمــوا ومــنعهم الحــاكم عــن بعضــهم فخســر جــودر جانبــًا مــن المــال وخســر إخوتــه كــذلك بســبب 

ل أيضــًا مــن أجــل النــزاع فتركــوه مــدة ثــم مكــروا بــه ثانيــًا، فتراجــع معهــم إلــى الحكــام فخســروا جملــة مــن المــا
الحكام ومازالوا يطلبون أذيته من ظالم إلى ظالم وهم يخسرون ويخسر حتى أطعموا مالهم للظالمين وصـار 
الثالثــة فقــراء ثــم جــاء أخــواه إلــى أمهمــا وضــحاك عليهــا وأخــذا مالهــا وضــرباها وطرداهــا فجــاءت إلــى ابنهــا 

ارت تدعو عليهما فقال لهـا جـودر: يـا أمـي جودر وقالت له قد فعل أخواك معي كذا وكذا وأخذوا مالي وص
ال تــدعي عليهمــا فــاهللا يجــازي كــل منهمــا بعملــه ولكــن يــا أمــي أنــا بقيــت فقيــرًا وأخــواي فقيــران والمخاصــمة 
تحتاج لخسـارة المـال وقـد اختصـمت أنـا وٕاياهمـا كثيـرًا بـين يـدي الحكـام ولـم يفـدنا شـيئًا بـل خسـرنا جميـع مـا 

اس بسـبب الشـهادة هـل بسـببك اختصـم وٕاياهمـا ونترافـع إلـى الحكـام فهـذا شـيء ال خلفه لنا والدنا وهتكتنا الن
يكــون إنمــا تقعــدين عنــدي والرغيــف الــذي آكلــه أخليــه لــك وادعــي لــي واهللا يرزقنــي واتركيهمــا يلقيــان مــن اهللا 

 جزاء فعلهما، وتمثلي بقول من قال: 

 وارقب زمان االنتقام الباغي  ان يبغ ذو جهل عليك فخلـه

 جبل على جبل لدك الباغي  جنب الظلم الوخيم فلو بغىوت

وصار يطيب خاطر أمه حتى رضيت ومكثت عنده فأخذه لـه شـبكة وصـار يـذهب إلـى البحـر والبـرك وٕالـى 
كل مكان فيه ماء وصار يذهب كل يوم إلى جهـة، فصـار يعمـل يومـًا بعشـرة ويومـًا بعشـرين ويومـًا بثالثـين 

ويشــرب طيبــًا وال صــنعة وال بيــع وال شــراء ألخويــه، ودخــل عليهمــا الســاحق ويصــرفها علــى أمــه ويأكــل طيبــًا 
والماحق والبالء الالحق، وقد ضيعا الذي أخذاه مـن أمهمـا وصـارا مـن الصـعاليك المتـاعيس عريـانين فقـراء 
 يأتيــان إلــى أمهمــا ويتواضــعان لهــا زيــادة ويشــكوان إليهــا الجــوع وقلــب الوالــدة رؤوف، فتطعمهمــا عيشــًا معفنــاً 

وٕان كان هناك طبـيخ بائـت تقـول لهمـا كـاله سـريعًا وروحـا قبـل أن يـأتي أخوكمـا أنـه مـا يهـون عليـه ويقسـى 
قلبه علي، وتفضحاني معه، فيأكالن باستعجال ويروحـان فـدخال علـى أمهمـا يومـًا مـن األيـام، فحطـت لهمـا 

ت أن يغضـــب عليهـــا طبيخـــًا وعيشـــًا ليـــأكال وٕاذا بأخيهمـــا جـــودر داخـــل، فاســـتحت أمـــه وخجلـــت منـــه وخافـــ
وأطرقت رأسها إلى األرض حيـاء مـن ولـدها، فتبسـم فـي وجـوههم وقـال مرحبـًا يـا اخـواني نهـار مبـارك، مـاذا 
جرى حتى زرتماني فـي هـذا النهـار المبـارك واعتنقهمـا ووادهمـا، وصـار يقـول مـا كـان رجـائي أن توحشـاني 

نــا إننــا اشــتقنا إليــك وال منعنــا إال الحيــاء ممــا وال تجيئــا عنــدي وال تطــال علــي وال علــى أمكمــا، فقــاال: يــا أخا
  جرى بيننا وبينك، ولكن ندمنا كثيرًا وهذا فعل الشيطان لعنه اهللا تعالى وال لنا بركة إال أنت وأمنا.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة العاشرة بعد الستمائة 
رًا لمـا دخـل منزلـه ورأى أخويـه رحـب بهمـا وقـال لهمـا مـا لـي بركـة قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن جـود

إال أنتمـا فقالـت لــه أمـه يــا ولـدي بـيض اهللا وجهــك وكثـر اهللا خيــرك وأنـت األكثـر يــا ولـدي فقــال مرحبـًا بكمــا 
عنــدي واهللا كــريم والخيــر عنــدي كثيــر، واصــطلح معهمــا وباتــا عنــده وتعشــيا معــه، وثــاني يــوم أفطــرا وجــودر 

كة وراح علـــى بـــاب الفتـــاح وراح أخـــواه فغابـــا إلـــى الظهـــر وأتيـــا فقـــدمت لهمـــا أمهمـــا الغـــذاء وفـــي حمـــل الشـــب
المســاء أتــى أخوهمــا وجــاء بــاللحم والخضــار وصــاروا علــى هــذه الحالــة مــدة شــهر وجــودر يصــطاد ســمكًا 

ذ الشـبكة ويبيعه ويصرف ثمنه على أمه وأخويه وهما يأكالن ويبرجسـان فـاتفق يـوم مـن األيـام أن جـودرًا أخـ
إلى البحر فرماها وجذبها فطلعت فراغة فطرحها ثانية فطلعت فارغة فقـال فـي نفسـه إن هـذا المكـان مـا فيـه 

  سمك، ثم انتقل إلى غيره ورمى فيه الشبكة فطلعت فارغة ثم انتقل إلى غيره.
غ مــن ولــم يــزل ينتقــل مــن الصــباح إلــى المســاء ولــم يصــطد وال صــيدة واحــدة فقــال عجائــب هــل الســمك فــر  

البحر أو ما السبب ثم حمل الشبكة على ظهره ورجع مغمومًا مقهورًا حـامًال هـم أخويـه وأمـه، ولـم يـدر بـأي 
شــيء يعيشــهم فأقبــل علــى طابونــة فــرأى الخلــق علــى العــيش مــزدحمين، وبأيــديهم الــدراهم وال يلتفــت إلــيهم 

ًا فســكت فقــال لــه إن لــم يكــن الخبــاز فوقــف وتحســر فقــال لــه الخبــاز مرحبــًا بــك يــا جــودر وهــل تحتــاج عيشــ
معك دراهم فخذ كفايتك وعلى مهلك فقال له أعطني بعشرة أنصاف عيشًا فقال له خذ وهـذه عشـرة أنصـاف 
أخر وفي غد هات لي بالعشـرين سـمكًا فقـال لـه علـى الـرأس والعـين فأخـذ العـيش والعشـرة أنصـاف أخـذ بهـا 

وطبخــت أمــه الطعــام وتعشــى ونــام وثــاني يــوم أخــذ لحمــة وخضــارًا وقــال فــي غــد يفرجهــا المــولى وراح منزلــه 
  الشبكة فقالت له أمه اقعد افطر قال أفطري أنت واخوتي.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الحادية عشرة بعد الستمائة 
بحـر ورمـى الشـبكة قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جودرًا قال ألمه أفطري أنـت وأخـوي ثـم ذهـب إلـى ال

أوًال وثانيًا وثالثًا وتنقل وما زال كذلك إلى العصر ولم يقع له شيء فحمل الشبكة ومضى مقهورًا وطريقـه ال 
يكون إال على الخباز فلما وصل جودر رآه الخباز، فعـد لـه العـيش والفضـة وقـال لـه تعـال خـذ وروح إن مـا 

فقـال لـه رح مثلـي مـا يحتـاج لعـد ولـو كنـت اصـطدت كان معك فـي اليـوم يكـون فـي غـد فـأراد أن يعتـذر لـه 
شــيئًا لرأيتــه معــك فلمــا رأيتــك فارغــًا علمــت أنــه مــا حصــل لــك شــيء وٕان كــان فــي غــد لــم يحصــل لــك شــيء 
تعال خذ عيشًا وال تستح وعلى مهلك، ثم إنه ثالث يوم تابع البـرك إلـى العصـر فلـم يـر فيهـا شـيئًا فـراح إلـى 

وما زال على هذه الحالة مدة سبعة أيـام ثـم إنـه تضـايق فقـال فـي نفسـه رح  الخباز وأخذ منه العيش والفضة
اليــوم إلــى بركــة قــارون ثــم إنــه أراد أن يرمــي الشــبكة فلــم يشــعر إال وقــد أقبــل عليــه مغربــي راكــب علــى بغلــة 



وهو البس حلة عظيمة وعلى ظهر البغلة خرج مزركش وكل ما علـى البغلـة مـزركش فنـزل مـن فـوق ظهـر 
  قال السالم عليك يا جودر يا ابن عمر فقال له وعليك السالم يا سيدي الحاج.البغلة، و 

فقال له المغربي يا جودر إن لي عندك حاجة، فـإن طـاوعتني تنـال خيـرًا كثيـرًا وتكـون بسـبب ذلـك صـاحبي 
ــا ســيدي الحــاج قــول لــي أي شــيء فــي خــاطرك وأنــا أطاوعــك ومــا عنــدي  وتقضــي لــي حــوائجي فقــال لــه ي

ه اقرأ الفاتحة فقرأها معه وبعد ذلك أخرج له قيطانًا من حرير وقـال لـه كتفنـي وشـد كتفـي شـدًا خالف فقال ل
قويًا وارمني في البركة واصبر علي قلـيًال، فـإن رأيتنـي أخرجـت يـدي مـن المـاء قبـل أن أبـين فـاطرح الشـبكة 

والخــرج وامــض إلــى  علــي واجــذبني ســريعًا وٕان رأيتنــي أخرجــت رجلــي فــاعلم أنــي ميــت فــاتركني وخــذ البغلــة
سوق التجار تجد يهوديًا اسمه شميعة فأعطـه البغلـة وهـو يعطيـك مائـة دينـار فخـذها واكـتم السـر وروح إلـى 

  حال سبيلك فكتفه كتافًا شديدًا فصار يقول له شد الكتاف.
ان ثم إنه قال له ادفعني إلى أن ترميني فـي البركـة فدفعـه ورمـاه فيهـا فغطـس ووقـف ينتظـره سـاعة مـن الزمـ

وٕاذا بالمغربي خرجت رجاله فعلم أنه مات فأخـذ البغلـة وتركـه وراح إلـى سـوق التجـار فـرأى اليهـودي جالسـًا 
علــى كرســي فــي بــاب الحاصــل فلمــا رأى البغلــة قــال اليهــودي إن الرجــل هلــك، ثــم قــال مــا هلكــه إال الطمــع 

دنانير وراح فأخـذ مـا يحتـاج إليـه وأخذ منه البغلة، وأعطاه مائة دينار وأوصـاه أن يكـتم السـر فأخـذ جـودر الـ
مــن العــيش مــن الخبــاز وقــال لــه خــذ هــذا الــدينار فأخــذه وحســب الــذي لــه وقــال لــه عنــدي بعــد ذلــك عــيش 

  يومين.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية عشر بعد الستمائة 

جــودر علــى العــيش وقــال لــه بقــي لــك عنــدي مــن  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الخبــاز لمــا حاســب 
الدينار عيش يومين انتقل مـن عنـده إلـى الجـزار وأعطـاه دينـار آخـر وأخـذ اللحمـة وقـال لـه خـل عنـدك بقيـة 
ــدينار تحــت الحســاب وأخــذ الخضــار وراح فــرأى أخويــه يطلبــان مــن أمهــم شــيئًا يأكلونــه وهــي تقــول لهمــا  ال

فــدخل علــيهم وقــال لهــم خــذوا كلــوا فوقعــوا علــى العــيش مثــل  اصــبرا حتــى يــأتي أخوكمــا فمــا عنــدي شــيء
الغيالن ثم إن جودر أعطى أمه بقيـة الـذهب وقـال خـذي يـا أمـي وٕاذا جـاء أخـواي فأعطهمـا ليشـتريا ويـأكال 
في غيابي وبات تلك الليلة ولما أصبح أخذ الشبكة وراح إلى بركة قارون ووقف وأراد أن يطرح الشـبكة وٕاذا 

ل وهو راكـب بغلـة ومهيـا أكثـر مـن الـذي مـات ومعـه خـرج وحقـان فـي الخـرج فـي كـل عـين بمغربي آخر أقب
  منه حق وقال السالم عليك يا جودر فقال عليك السالم يا سيدي الحاج.

فقال هل جاءك باألمس مغربي راكب بغلة مثل هذه البغلة فخاف وأنكر وقال ما رأيـت أحـدًا خوفـًا أن يقـول 
رق في البركة ربما يقول لي أنت أغرقتـه فمـا وسـعه إال اإلنكـار فقـال يـا مسـكين راح إلى أين فإن قلت له غ

هذا أخـي وسـبقني قـال مـا معـي خبـر قـال أمـا كتفتـه أنـت ورميتـه فـي البركـة وقـال لـك إن خرجـت يـداي ارم 
علي الشبكة واسـحبني بالعجـل وٕان خرجـت رجـالي أكـون ميتـًا فخـذ أنـت البغلـة وأديهـا إلـى اليهـودي شـميعة 



و يعطيــك مائــة دينــار وقــد خرجــت رجــاله وأنــت أخــذت البغلــة وأديتهــا إلــى اليهــودي وأعطــاك مائــة دينــار وهــ
فقال حيث إنـك تعـرف ذلـك فـألي شـيء تسـألني قـال مـرادي أن تفعـل بـي مـا فعلـت بـأخي واخـرج لـه قيطانـًا 

ليهودي وخذ منـه من حرير وقال له كتفني وارمني إن جرى لي مثل ما جرى ألخي فخذ البغلة ووديها إلى ا
مائــة دينــار فقــال لــه تقــدم فتقــدم، فكتفــه ودفعــه فوقــع فــي البركــة فغطــس فــانتظر ســاعة فطلعــت رجــاله فقــال 
مــات فــي داهيــة، إن شــاء اهللا كــل يــوم يجيئنــي المغاربــة وأنــا أكــتفهم ويموتــون ويكفينــي مــن كــل ميــت مائــة 

  دينار.
ت اآلخر قال لـه تعـيش رأسـك قـال هـذا جـزاء الطمـاعين ثم إنه أخذ البغلة وراح، فلما رآه اليهودي قال له ما

وأخذ البغلة منه وأعطاه مائة دينار فأخذها وتوجه إلـى أمـه فأعطاهـا إياهـا، فقالـت لـه يـا ولـدي مـن أيـن لـك 
هذا فأخبرها بكل ما جرى فقالت له: ما بقيت تروح بركة قـارون فـإني أخـاف مـن المغاربـة فقـال لهـا يـا أمـي 

برضاهم وكيف يكون العمل هذه صنعة يأتينا منها كل يوم مائة دينار وارجع سـريعًا فـواهللا  أنا ما أرميهم إال
ال أرجع عن ذهابي إلى بركة قـارون حتـى ينقطـع أثـر المغاربـة وال يبقـى مـنهم أحـد ثـم إنـه فـي اليـوم الثالـث 

م عليـك يـا جـودر يـا راح ووقف وٕاذا بمغربي راكب بغلة ومعه خرج ولكنه مهيأ أكثر من األولين وقال السـال
  ابن عمر فقال في نفسه من أين كلهم يعرفونني ثم رد عليه السالم.

قــال لــه اثنــان قــال لــه: أيــن راحــا قــال كتفتهمــا ورميتهمــا فــي هــذه  ؟فقــال: هــا جــاز علــى هــذا المكــان مغاربــة
وقـال يــا البركـة فغرقـا والعاقبــة لـك أنـت اآلخــر فضـحك ثـم قــال يـا مســكين كـل حـي ووعــده ونـزل عـن البغلــة 

جــودر اعمــل معــي كمــا عملــت معهمــا وأخــرج القيطــان الحريــر فقــال لــه جــودر أدر يــديك حتــى أكتفــك فــإني 
مســتعجل وراح علــى الوقــت فــأدار لــي يديــه فكتفتــه ودفعتــه فوقــع فــي البركــة ووقــف ينتظــر، وٕاذا بــالمغربي 

و قـابض فـي يديـه ســمكتين أخـرج لـه يديـه وقـال لـه ارم الشــبكة يـا مسـكين فرمـى عليـه الشـبكة وجذبــه وٕاذا هـ
لونهما أحمر مثل المهرجان في كل يد سمكة وقال له افتح الحقين فوضع فـي كـل حـق سـمكة وسـد عليهمـا 
فم الحقين ثم إنه حصن جودر وقبله ذات اليمين وذات الشمال فـي خديـه وقـال لـه اهللا ينجيـك مـن كـل شـدة 

ابضــًا علــى هــاتين الســمكتين وأنــا غــاطس فــي واهللا لــوال أنــك رميــت علــي الشــبكة وأخرجتنــي لكنــت مــا زلــت ق
الماء حتى أموت وال أقدر أن أخرج من الماء فقال له يـا سـيدي الحـاج بـاهللا عليـك أن تخبرنـي بشـأن اللـذين 

  غرقا أوًال بحقيقة هاتين السمكتين وبشأن اليهود.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  مائة وفي الليلة الثالثة عشر بعد الست
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جودرًا لما سأل المغربي وقال له أخبرنـي عـن اللـذين غرقـا أوًال قـال لـه  

يــا جــودر إن اللــذين غرقــا أوًال أخــواي أحــدهما اســمه عبــد الســالم والثــاني اســمه عبــد األحــد، وأنــا أســمي عبــد 
ا هـو مسـلم مـالكي وكـان والـدنا علمنـا الرمـوز الصمد واليهودي أخونا اسمه عبـد الـرحيم ومـا هـو يهـودي إنمـ

وفتح الكنوز والسحر وصرنا نعالج، حتى خدمتنا مردة الجن والعفاريـت ونحـن أربعـة اخـوة والـدنا اسـمه عبـد 
الـــودود ومـــات أبونـــا وخلـــف لنـــا شـــيئًا كثيـــرًا فقســـمن الـــذخائر واألمـــوال واألرصـــاد حتـــى وصـــلنا إلـــى الكتـــب 



ي كتــاب اســمه أســاطير األولــين لــيس لــه مثيــل، وال يقــدر لــه علــى ثمــن وال فقســمناها فوقــع بيننــا اخــتالف فــ
يعــادل بجــواهر، ألنــه مــذكور فيــه ســائر الكنــوز وحــل الرمــوز، وكــان أبونــا يعمــل فيــه ونحــن نحفــظ منــه شــيئًا 

  قليًال، وكل منا غرضه أن يملكه حتى يطلع على ما فيه.
كان رباه وعلمـه السـحر والكهانـة وكـان اسـمه الكهـين فلما وقع الخالف بيننا حضر مجلسنا شيخ أبينا الذي 

األبطـــن فقـــال لنـــا هـــاتوا الكتـــاب فأعطينـــاه الكتـــاب فقـــال أنـــتم أوالد ولـــدي، وال يمكـــن أن أظلـــم مـــنكم أحـــدًا، 
فليــذهب مــن أراد أن يأخــذ هــذا الكتــاب إلــى معالجــة فــتح الشــمردل ويــأتيني بــدائر الفلــك والمكحلــة والخــاتم 

ه مــارد يخدمــه اســمه الرعــد يملــك بــه األرض بــالطول والعــرض يقــدر علــى ذلــك، وأمــا والســف، فــإن الخــاتم لــ
السيف فإنه لو جرد على جيش وهزه حامله لهزم الجيش وٕان قال له وقت هـزه اقتـل هـذا الجـيش فإنـه يخـرج 

  من ذلك السيف برق من نار فيقتل جميع الجيوش.
ع الــبالد مــن المشــرق إلــى المغــرب، فإنــه ينظرهــا وأمــا دائــر الفلــك فــإن الــذي يملكهــا إن شــاء أن ينظــر جميــ

ويتفرج عليها وهو جالس فأي جهة أرادها يوجه الدائرة إليها وينظر في الدائرة، فإنـه يـرى تلـك الجهـة وأهلهـا 
كــأن الجميــع بــين يديــه، وٕاذا غضــب علــى مدينــة ووجــه الــدائرة إلــى الشــمس وأراد احتــراق تلــك المدينــة فإنهــا 

  تحترق.
فـإن كـل مـن اكتحـل منهـا يـرى كنـوز األرض، ولكـن لـي علـيكم شـرط، وهـو أن كـل مـن عجـز  وأما المكحلـة

على فتح هـذا الكنـز لـيس لـه فـي الكتـاب اسـتحقاق، ومـن فـتح هـذا الكنـز وأتـاني بهـذه الـذخائر األربعـة فإنـه 
م أوالد يستحق أن يأخذ هذا الكتاب فرضينا بالشـرط، فقـال لنـا يـا أوالدي اعلمـوا أن كنـز الشـمردل تحـت حكـ

الملك األحمر، وأبوكم أخبرني أنه كان عالج فتح ذلك الكنز فلـم يقـدر ولكـن هربـوا منـه أوالد الملـك األحمـر 
إلــى بركــة فــي أرض مصــر تســمى بركــة قــارون وغاصــوا فــي البركــة، فلحقهــم إلــى مصــر ولــم يقــدر علــيهم 

  بسبب انسيابهم في تلك البركة ألنها مرصودة.
  ت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكت

 

  وفي الليلة الرابعة عشر بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الكهــين األبطــن لمــا أخبــر األوالد بــذلك الخبــر، قــال لهــم ثــم إنــه رجــع 
مغلوبًا ولم يقدر على فتح كنز الشمردل من أوالد الملك األحمر، فلما عجـز أبـوكم عـنهم جـاءني وشـكا إلـي 

ه تقويمًا فرأيت هذا الكنز ال يفتح إال على وجه غالم من أبناء مصر اسـمه جـودر بـن عمـر فإنـه فضربت ل
يكــون ســببًا فــي قــبض أوالد الملــك األحمــر وذلــك الغــالم يكــون صــيادًا واالجتمــاع بــه يكــون علــى بركــة وال 

ع أوالد الملك ينفعك ذلك الرصد إال إذا كان جودر يكتشف صاحب النصيب ويرميه في البركة، فيتحارب م
األحمــر والــذي يســلم تظهــر يــداه فيحتــاج إلــى جــودر ليرمــي عليــه الشــبكة ويخرجــه مــن البركــة فقــال إخــواتي 
نحن نروح ولو هلكنا وأنا قلـت أروح أيضـًا وأمـا أخونـا الـذي فـي هيئـة يهـودي فإنـه قـال أنـا لـيس لـي غـرض 



ا مــات أحــد منــا فــي البركــة ويأخــذ فاتفقنــا معــه علــى أنــه يتوجــه إلــى مصــر فــي صــفة يهــودي تــاجر حتــى إذ
  البغلة والخرج منه ويعطيه مائة دينار.

 ؟فلما أتاك األول قتله أوالد الملك األحمر وقتلوا أخي الثاني وأنا لم يقدروا علي فقبضتهم فقال أيـن قبضـتهم
اريــت قــال: أمــا رأيــتهم قــد حبســتهم فــي الحقــين قــال هــذا ســمك قــال لــه المغربــي لــيس هــذا ســمكًا إنمــا هــم عف

بهيئة السمك، ولكـن يـا جـودر اعلـم أن فـتح هـذا الكنـز ال يكـون إال علـى يـديك فهـل تطـاوعني وتـروح معـي 
إلى مدينة فاس ومكناس وتفتح الكنز وأعطيـك مـا تطلـب وأنـت بقيـت أخـي فـي عهـد اهللا وترجـع إلـى عيالـك 

  مجبور القلب، فقال: يا سيدي الحاج أنا في رقبتي أمي وأخواي.
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد

  
  وفي الليلة الخامسة عشر بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جودرًا قال للمغربي أنا في رقبتي أمي وأخـواي وأنـا الـذي أجـري علـيهم  
وٕان رحت معك فمن يطعمهم العيش فقال له هذه حجة باطلة، فإن كـان مـن شـأن المصـروف فـنحن نعطـي 

ف دينار تعطي أمك إياها لتصرفها حتى ترجع إلـى بـالدك، وأنـت إن غبـت ترجـع قبـل أربعـة أشـهر، فلمـا أل
سـمع جــودر بــاأللف دينــار قــال هــات يــا حــاج األلـف دينــار اتركهــا عنــد أمــي وأروح معــك، فــأخرج لــه األلــف 

دينـار واصـرفي منهـا دينار فأخذها إلى أمه وأخبرها بما جرى بينه وبين المغربي وقـال لهـا خـذي هـذه اللـف 
عليك وعلى أخواي وأنا مسافر مع المغربي إلى الغرب فأغيب أربعة أشهر ويحصـل لـي خيـر كثيـر فـادعي 
لي يا والدتي فقالت له يا ولدي توحشني وأخاف عليك فقال يا أمي ما على من يحفظه اهللا بأس، والمغربـي 

يـا ولـدي لعلـه يعطيـك شـيئًا فـودع أمـه  رجل طيب وصار يشـكر لهـا حالـه فقالـت اهللا يعطـف عليـك رح معـه
  وراح.

قال نعـم، ودعـت لـي، فقـال لـه اركـب وارئـي  ؟ولما وصل عند المغربي عبد الصمد قال له هل شاورت أمك
فركب على ظهر البغلة وسافرا من الظهر إلى العصر فجـاع جـودر ولـم يـر مـع المغربـي شـيئًا يؤكـل، فقـال 

ر البغلـة هـو وجـودر، ثـم قـال نـزل الخـروج فنزلـه ثـم قـال لـه أي قـال نعـم فنـزل مـن فـوق ظهـ ؟هل أنك جائع
شيء تشتهي يا أخي، فقال له أي شيء كان، قال لـه بـاهللا عليـك أن تقـول لـي أي شـيء تشـتهي قـال عيشـًا 
وجبنًا قال يا مسكين العيش والجبن ما هو مقامك فاطلب شـيئًا طيبـًا قـال جـودر أنـا عنـدي فـي هـذه السـاعة 

قال نعم قال أتحب األرز بالعسل قال نعـم قـال أتحـب اللـون  ؟له أتحب الفراخ المحمرة كل شيء طيب فقال
الفالني حتى سمى له من الطعام أربعة وعشرين لونًا، ثم قـال فـي بالـه هـل هـو مجنـون مـن أيـن يجـيء لـي 

شـتهي باألطعمة التي مساها وما عنده مطبخ وال طباخ لكن قل له يكفي فقال لـه: يكفـي هـل أنـت تجعلنـي أ
فقـال المغربـي مرحبـًا بـك يـا جــودر وحـط بيـده فـي الخـرج فـأخرج صـحنًا مـن الــذهب  ؟األلـوان وال أنظـر شـيئاً 

فيــه كبــاب ومــا زال يخــرج مــن الخــرج حتــى أخــرج األربعــة والعشــرين لونــًا التــي ذكرهــا بالتمــام والكمــال فبهــت 
ًا وناسًا تطبخ فضـحك المغربـي، جودر فقال كل يا مسكين فقال: يا سيدي أنت جاعل في هذا الخرج مطبخ



وقال هذا مرصود له خادم لو نطلب في كل ساعة ألـف لـون يجـيء بهـا الخـادم ويحضـرها فـي الوقـت فقـال 
  نعم هذا الخرج.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة عشرة بعد الستمائة 
قال نعم هذا الخرج ثـم إنهمـا أكـال حتـى اكتفيـا والـذي فضـل كبـاه قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جودرًا 

ــًا فشــربا وتوضــيا وصــليا العصــر ورد اإلبريــق فــي  ورد الصــحون الفارغــة فــي الخــرج وحــط يــده فــأخرج إبريق
الخرج ثم إنه حط فيه الحقين وحمله علـى تلـك البغلـة وركـب وقـال اركـب حتـى نسـافر ثـم إنـه قـال يـا جـودر 

مـن مصـر إلـى هنـا، قـال لـه واهللا ال أدري فقـال لـه قطعنـا مسـيرة شـهر كامـل قـال وكيـف  هل تعلم ما قطعنا
ذلك قال له يا جودر اعلم أن البغلة التي تحتنا ماردة من مردة الجن تسافر في اليوم مسافة سنة ولكـن مـن 

  شأن خاطرك مشت على مهلها ثم ركبا وسافرا إلى المغرب.
وفــي الصــباح أخــرج الفطــور ومــا زاال علــى هــذه الحالــة مــدة أربعــة أيــام فلمــا أمســيا أخــرج مــن الخــرج العشــاء 

وهما يسافران إلى نصـف الليـل وينـزالن فينامـان ويسـافران فـي الصـباح وجميـع مـا يشـتهي جـودر يطلبـه مـن 
المغربــي فيخرجــه لــه مــن الخــرج وفــي اليــوم الخــامس وصــال إلــى فــاس ومكنــاس ودخــال المدينــة فلمــا دخــال 

المغربي يسلم عليه ويقبـل يـده ومـا زاال كـذلك حتـى وصـل إلـى بـاب فطرقـه، وٕاذا بالبـاب صار كل من قابل 
قد فتح وبان منه بنت كأنها القمر فقال لها يا رحمة يا بنتي افتحـي لنـا القصـر قالـت علـى الـرأس والعـين يـا 

قصر، فأخذ أبت ودخلت تهز أعطافها فطار عقل جودر وقال: ما هذه إال بنت ملك، ثم إن البنت فتحت ال
الخــرج مــن فــوق البغلــة وقــال لهــا انصــرفي بــارك اهللا فيــك، وٕاذا بــاألرض قــد انشــقت ونزلــت البغلــة ورجعــت 
األرض كما كانت فقال جودر يا ستار الحمد هللا الذي نجانا من فوق ظهرها، ثم إن المغربي قال ال تعجـب 

  يا جودر فإني قلت لك إن البغلة عفريت لكن اطلع بنا القصر.
دخال ذلك القصر اندهش جـودر مـن كثـرة الفـرش الفـاخر وممـا رأى فيـه مـن التحـف وتعـاليق الجـواهر  فلما 

والمعــادن فلمــا جلســا أمــر البنــت وقــال يــا رحمــة هــات البقجــة الفالنيــة، فقامــت وأقبلــت ببقجــة ووضــعتها بــين 
بــك فلــبس الحلــة  يــدي أبيهــا ففتحهــا وأخــرج منهــا حلــة تســاوي ألــف دينــار، وقــال لــه الــبس يــا جــودر مرحبــاً 

وصار كناية عـن ملـك مـن ملـوك الغـرب، ووضـع الخـرج بـين يديـه ثـم مـد يـده وأخـرج منـه صـحنًا فيـه ألـوان 
  مختلفة حتى صارت سفرة فيها أربعون لونًا فقال يا موالي تقدم وكل وال تؤاخذنا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  مائة وفي الليلة السابعة عشرة بعد الست
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المغربي لما أدخل جودرًا القصر مد له سفرة فيها أربعون لونًا، وقال له 
تقدم وكل وال تؤاخذنا نحن ال نعرف أي شيء تشتهي من األطعمة فقل ما تشـتهي ونحـن نحضـره إليـك مـن 



وال أكــره شــيئًا فــال تســألني عــن شــيء  غيــر تــأخير، فقــال لــه واهللا يــا ســيدي الحــاج إنــي أحــب ســائر األطعمــة
فهــات جميــع مــا يخطــر ببالــك وأنــا مــا علــي إال األكــل ثــم إنــه أقــام عنــده عشــرين يومــًا كــل يــوم يلبســه حلــة 
واألكل من الخرج والمغربي ال يشتير من اللحم وال عيشًا وال يطبخ، ويخرج كل ما يحتاجه مـن الخـرج حتـى 

وم الحـــادي والعشــرين، قــال يــا جـــودر قــم بنــا فـــإن هــذا هــو اليـــوم أصــناف الفاكهــة، ثــم إن المغربـــي فــي اليــ
الموعــود لفــتح كنــز الشــمردل، فقــام معــه ومشــيا إلــى آخــر المدينــة ثــم خرجــا منهــا فركــب جــودر بغلــه وركــب 
المغربي بغلة، ولم يزاال مسافرين إلى وقت الظهر فوصال إلى نهر ماء جار، فنـزل عبـد الصـمد وقـال انـزل 

م إن عبــد الصــمد قــال هيــا وأشــار بيــده إلــى عبــدين فأخــذا البغلتــين وراح كــل عبــد مــن يــا جــودر، فنــزل، ثــ
طريــق، ثــم غابــا قلــيًال وقــد أقبــل أحــدهما بخيمــة فنصــبها وأقبــل الثــاني بفــرش وفرشــه فــي الخيمــة ووضــع فــي 

فقــام دائرهــا وســائد ومســاند ثــم ذهــب واحــد منهمــا وجــاء بــالحقين الــذين فيهــا الســمكتان والثــاني جــاء بــالخرج 
المغربي وقال تعال يا جودر، فـأتى وجلـس بجانبـه وأخـرج المغربـي مـن الخـرج صـحون الطعـام وتغـذيا وبعـد 
ذلك أخذ الحقـين، ثـم إنـه عـزم عليهمـا فصـارا مـن داخـل يقـوالن لبيـك يـا كهـين الـدنيا ارحمنـا وهمـا يسـتغيثان 

فان يقوالن: األمـان يـا كهـين الـدنيا وهو يعزم عليهما، فصارا قطعًا وتطايرت قطعهما فظهر منهما اثنان مكت
مرادك أن تعمل فينا أي شيء، فقـال مـرادي أن أحرقكمـا أو إنكمـا تعاهـداني علـى فـتح كنـز الشـمردل، فقـاال 
نعاهدك ونفتح لك الكنـز لكـن بشـرط أن تحضـر جـودر الصـياد فـإن الكنـز ال يفـتح إال علـى وجهـه وال يقـدر 

لهما الـذي تذكرانـه قـد جئـت بـه وهـو ههنـا يسـمعكما وينتظركمـا  أحد أن يدخل فيه إال جودر بن عمر، فقال
  فعاهداه على فتح الكنز وأطلقهما.

ثم إنه أخرج قصبة وألواحًا من العقيق األحمر وجعلها على القصبة وأخـذ مجمـرة ووضـع فيهـا فحمـًا ونفخهـا 
لقــي البخــور فــإذا ابتــدأت نفخــة واحــدة فأوقــد فيهــا النــار وأحضــر البخــور وقــال يــا جــودر أنــا أتلــو العزيمــة وأ

بالعزيمة ال أقدر أن أتكلم فتبطل العزيمة ومرادي أن أعلمك كيف تصـنع حتـى تبلـغ مـرادك، فقـال لـه: اعلـم 
أني متى عزمت وألقيت البخور ونشف الماء من النهر وبان لك مـن الـذهب قـدر بـاب المدينـة بحلقتـين مـن 

مدة واطرق الثانية طرقة أثقل من األولى واصبر مـدة  المعدن، فانزل إلى الباب واطرقه طرقة خفيفة واصبر
واطرقه ثالث طرقات متتابعات وراء بعضها، فإنك تسمع قائًال يقول من يطـرق بـاب الكنـوز وهـو لـم يعـرف 
أن يحل الرموز، فقل أنا جودر الصياد بن عمر فيفتح لـك البـاب ويخـرج لـك شـخص بيـده سـيف ويقـول لـك 

تـــى أرمـــي رأســـك فمـــد لـــه عنقـــك وال تخـــف فإنـــه متـــى رفـــع يـــده بالســـيف إن كنـــت ذلـــك الرجـــل فمـــد عنقـــك ح
وضربك وقع بين يديك، وبعد مدة تراه شخصًا من غير روح وأنت ال تتـألم بالضـربة وال يجـري عليـك شـيء 
وأما إذا خالفته فإنه يقتلك ثم إنك إذ أبطلت رصده باالمتثال فادخل حتى تـرى بابـًا آخـر فاطرقـه، يخـرج لـك 

على فرس وعلى كتفه رمح، فيقول أي شيء أوصلك إلـى هـذا المكـان الـذي ال يدخلـه أحـد مـن فارس راكب 
اإلنس وال من الجن ويهز عليك الرمح فافتح له صدرك فيضربك ويقع في الحال فتراه جسمًا مـن غيـر روح 

تح لـه وٕان خالفت قتلك، ثم ادخل الباب الثالث، يخرج لك آدمي وفـي يـده قـوس ونشـاب ويرميـك بـالقوس فـاف
  صدرك ليضربك ويقع قدامك جسمًا من غير روح وٕان خالفت قتلك، ثم ادخل الباب الرابع.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

 وفي الليلة الثامنة عشرة بعد الستمائة  

خـرج لـك قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن المغربـي قـال لجـودر فادخـل البـاب الرابـع واطرقـه يفـتح لـك وي
سبع عظيم الخلقة ويهجم عليك ويفتح فمه يريك أنه يقصـد أكلـك فـال تخـف وال تهـرب منـه فـإذا وصـل إليـك 
فأعطه يدك فإنه ال يصيبك شيء ثم ادخل الباب الخامس، يخرج لك عبد أسود ويقول لك من أنـت فقـل لـه 

بــاب وقــل لــه يــا عيســى قــل أنــا جــودر فيقــول لــك إن كنــت ذلــك الرجــل فــافتتح البــاب الســادس، فتقــدم إلــى ال
لموســى يفــتح البــاب، فيفــتح البــاب، فادخــل تجــد ثعبــانين أحــدهما علــى الشــمال وآخــر علــى اليمــين كــل واحــد 
منهمــا يفــتح فــاه ويهجمــان عليــك فــي الحــال فمــد إليهمــا يــديك فــيعض كــل واحــد منهمــا فــي يــد وٕان خالفــت 

ول لـك مرحبـًا يـا ابنـي قـدم حتـى أسـلم عليـك قتالك، ثم ادخل إلى الباب السابع واطرقـه، تخـرج لـك أمـك وتقـ
فقل لها خليك بعيدة عني واخلعي ثيابك فتقول لك أنا أمك ولي عليـك حـق الرضـاعة والتربيـة كيـف تعرينـي 
فقـل لهــا إن لــم تخلعــي ثيابــك قتلتــك وانظــر جهــة يمينـك تجــد ســيفًا معلقــًا علــى الحــائط، فخــذه واســحبه عليهــا 

تواضع إليك فال تشفق عليها فكلما تخلع شيئًا قل لها اخلعـي البـاقي ولـم وقل لها اخلعي فتصير تخادعك وت
  تزل تهددها بالقتل حتى تخلع جميع ما عليها وتسقط.

وحينئذ تكون قد حللـت وأبطلـت األرصـاد وقـد أمنـت علـى نفسـك فادخـل تجـد الـذهب كامنـًا داخـل الكنـز فـال 
ســتارة فاكشــف الســتارة، فإنــك تــرى الكهــين  تعــتن بشــيء منــه وٕانمــا تــرى مقصــورة فــي صــدر الكنــز وعليهــا

الشمردل راقد على سرير مـن الـذهب وعلـى رأسـه شـيء مـدور يلمـع مثـل القمـر، فهـو دائـرة الفلـك وهـو مقلـد 
بالســيف وفــي إصــبعه خــاتم، وفــي رقبتــه سلســلة فيهــا مكحلــة فهــات األربــع ذخــائر، وٕايــاك أن تــنس شــيئًا ممــا 

، ثم كرر عليه الوصية ثانيًا وثالثًا ورابعًا حتى قال حفظت كل ما أخبرتك به وال تخاف فتندم ويخشى عليك
قلته لي، لكن من يستطيع أن يواجه هذه األرصاد التي ذكرتها ويصير على هذه األهوال العظيمة، فقال له 
يا جودر ال تخف إنهم أشـباح مـن غيـر أرواح وصـار يطمنـه فقـال جـودر توكلـت علـى اهللا، ثـم إن المغربـي 

د ألقى البخور وصار يعزم مدة، وٕاذا بالماء قد ذهب وبانت أرض النهـر وظهـر بـاب الكنـز فنـزل عبد الصم
الباب وطرقه فسمع قائًال يقول: من يطرق أبواب الكنز ولم يعرف أن يحل الرموز فقال أنا جـودر بـن عمـر 

كـذلك الثـاني فانفتح الباب وخرج له الشخص وجرد السـيف وقـال لـه مـد عنقـك فمـد عنقـه وضـربه ثـم وقـع، و 
إلى أن أبطل أرصاد السبعة أبواب وخرجت أمه وقالت له سـالمات يـا ولـدي فقـال لهـا أنـت ال شـيء، قالـت 
أنا أمك ولي عليك حق الرضاعة والتربيـة حملتـك تسـعة أشـهر يـا ولـدي فقـال لهـا اخلعـي ثيابـك فقالـت أنـت 

يف ومــد يــده فأخــذ الســيف وشــهره ولــدي وكيــف تعرينــي، قــال لهــا اخلعــي ثيابــك وٕاال أرمــي رأســك بهــذا الســ
عليها، وقال لها إن لم تخلعي قتلتك وطال بينهما وبينه العالج ثم إنه لما أكثر عليها التهديد خلعت شـيء، 
فقــال اخلعــي البــاقي وعالجهــا كثيــرًا حتــى خلعــت شــيء آخــر ومــا زاال علــى هــذه الحالــة وهــي تقــول يــا ولــدي 



غير اللباس، فقالت يا ولدي هل قلبـك حجـر فتفضـحني بكشـف خابت فيك التربية حتى لم يبق عليها شيء 
  العورة يا ولدي، أما هذا حرام فقال صدقت فال تخلعي اللباس.

فلما نطق بهذه الكلمة صاحت وقالت قد غلط فاضربوه فنزل عليه ضرب مثل قطر المطـر واجتمعـت عليـه 
اب الكنــز، وانغلقــت أبــواب الكنــز كمــا خــدام الكنــز فضــربوه علقــة لــم ينســاها فــي عمــره ودفعــوه فرمــوه خــارج بــ

  كانت فلما رموه خارج الباب أخذه المغربي في الحال وجرت المياه كما كانت.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد الستمائة 

ج البــاب وانغلقــت األبــواب قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جــودر لمــا ضــربه خــدام الكنــز ورمــوه خــار  
وجرى النهر كما كان أوًال قام عبد الصمد المغربي فقرأ على جودر حتى أفـاق وصـحا مـن سـكرته، فقـال لـه 
أي شــيء عملــت يــا مســكين، فقــال لــه أبطلــت الموانــع كلهــا ووصــلت إلــى أمــي ووقــع بينــي وبينهــا معالجــة 

اللبـاس، فقالـت ال تفضـحني فـإن كشـف العـورة طويلة وصـارت يـا أخـي تخلـع ثيابهـا حتـى لـم يبـق عليهـا إال 
حــرام فتركــت لهــا اللبــاس شــفقة عليهــا وٕاذا بهــا صــاحت وقالــت غلــط فاضــربوه فخــرج لــي نــاس ال أدري أيــن 
كانوا، ثم إنهم ضربوني علقة حتى أشرفت على المـوت، ودفعـوني ولـم أدر بعـد ذلـك مـا جـرى لـي، فقـال لـه 

قد أسأتني وأسأت نفسك فلـو خلعـت لباسـها كنـا بلغنـا المـراد، ولكـن أما قلت لك ال تخالف ما قلته لك واآلن 
حينئذ تقيم عندي إلى العام القابل لمثل هذا اليوم، ونادى العبدين في الحال فحـال الخيمـة وحمالهـا ثـم غابـا 
 قليًال ورجعا بالبغلتين فركب كل واحد بغلة ورجعا إلى مدينة فاس فأقام عنده في أكل طيب وكل يـوم يلبسـه

حلة فاخرة إلى أن فرغت السنة، وجاء ذلك اليوم فقال له المغربي هذا هو اليوم الموعود فـامض بنـا قـال لـه 
  نعم فأخذه إلى خارج المدينة فرأيا العبدين بالبغلتين.

ثم ركبـا وسـارا حتـى وصـال إلـى النهـر، فنصـب العبـدان الخيمـة وفرشـا وأخـرج المغربـي السـفرة فتغـذيا، وبعـد 
صبة واأللواح مثل األول وأوقد النار وأحضر له البخور، وقال له يا جودر مرادي أن أوصـيك ذلك أخرج الق

فقال له يا سيدي الحاج إن كنت نسيت العلقة أكون نسيت الوصية، فقـال لـه هـل أنـت حـافظ الوصـية قـال: 
، وٕان نعــم، قــال احفــظ روحــك وال تظــن أن المــرأة أمــك وٕانمــا هــي رصــد فــي صــورة أمــك ومرادهــا أن تغلطــك

  كنت أول مرة طلعت حيًا فإنك في هذه المرة إن غلطت يرموك قتيًال قال إن غلطت أستحق أن يحرقوني.
ثــم إن المغربــي وضــع البخــور وعــزم فنشــف النهــر، فتقــدم جــودر إلــى البــاب ورقــه فــانفتح وأبطــل األرصــاد 

دك يـا معلونـة اخلعـي فجعلـت السبعة إلى أن وصل إلى أمه فقالت مرحبًا يا ولدي، فقال لهـا مـن أيـن أنـا ولـ
تخادعه وتخلع شيئًا بعد شيء حتى لم يبق عليها غير اللبـاس وصـارت شـبحًا بـال روح فـدخل ورأى الـذهب 
كيمانــًا فلــم يعــتن بشــيء، ثــم أتــى المقصــورة ورأى الكهــين الشــمردل راقــدًا متقلــدًا بالســيف والخــاتم فــي اصــبعه 

ه فتقــدم وفــك الســيف وأخــذ الخــاتم ودائــرة الفلــك والمكحلــة، والمكحلــة فــي صــدره، ورأى دائــرة الفلــك فــوق رأســ
  وخرج.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة العشرون بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جــودر أخــذ المكحلــة وخــرج وٕاذا بنوبــة دقــت لــه وصــار الخــدام ينادونــه 

م تزل النوبة تدق إلى أن خرج من الكنز ووصل إلى المغربي فأبطل العزيمة هنيت بما أعطيت يا جودر ول
البخور وقام وحضنه وسـلم عليـه وأعطـاه جـودر األربعـة ذخـائر فأخـذها وصـاح علـى العبـدين فأخـذا الخيمـة 
وردها ورجع بالبغلتين فركباهما ودخل مدينة فاس فأحضر الخـرج وجعـل يطلـع منـه الصـحون وفيهـا األلـوان 

قدامــه ســفرة الطعــام وقــال يــا أخــي يــا جــودر كــل فأكــل حتــى اكتفــى، وفــرغ بقيــة األطعمــة ثــم جــاؤا  وكملــت
بصــحون غيرهـــا ورمـــوا الفـــوارغ فـــي الخـــرج، ثـــم إن المغربـــي عبــد الصـــمد قـــال يـــا جـــودر أنـــت فارقـــت أهلـــك 

ســبب وبــالدك مــن أجلنــا وقضــيت حاجتنــا وســار لــك علينــا أمنيــة مــا تطلــب فــإن اهللا تعــالى أعطــاك ونحــن ال
  فاطلب مرادك وال تستح فإنك تستحق.

فقال يا سيدي تمنيت على اهللا ثم عليك أن تعطيني الخـرج فجـاء بـه وقـال خـذه فإنـه حقـك ولـو كنـت تمنيـت 
غيره ألعطيناك إياه ولكن يا مسكين هذا ما يفيدك غير األكل وأنت تعبت معنا، ونحن وعـدناك أن نرجعـك 

تأكل منه ونعطيك خرجًا آخر مآلنـًا مـن الـذهب والجـواهر ونوصـلك إلى بالدك مجبور الخاطر والخرج هذا 
إلى بالدك فتصير تاجرًا واكس نفسك وعيالـك وال تحتـاج إلـى مصـروف وكـل أنـت وعيالـك مـن هـذا الخـرج، 
وكيفية العمل به أنك تمد يدك فيه وتقول بحق ما عليك من األسماء العظـام يـا خـادم هـذا الخـرج أن تـأتيني 

ي فإنه يأتيك بما تطلبه ولو طلبت كـل يـوم ألـف لـون ثـم إنـه أحضـر عبـدًا ومعـه بغلـة ومـأل بـه باللون الفالن
خرجــًا، عينــًا مــن الــذهب وعينــًا مــن الجــواهر والمعــادن وقــال لــه اركــب هــذه البغلــة والعبــد يمشــي قــدامك فإنــه 

إنـه يـأتي بهـا وال يعرفك الطريق إلى أن يوصلك إلى باب دارك، فإذا وصلت فخذ الخرجين وأعطيـه البغلـة ف
  تظهر أحد على سرك واستودعناك اهللا.

فقــال لــه كتــر اهللا خيــرك وحــط الخــرجين علــى ظهــر البغلــة وركــب والعبــد مشــى قدامــه وصــارت البغلــة تتبــع  
العبد طول النهار وطول الليل وثاني يوم ي الصباح دخـل مـن بـاب القصـر فـرأى أمـه قاعـدة تقـول شـيئًا هللا 

ظهر البغلة ورمى روحـه عليهـا، فلمـا رأتـه بكـت ثـم إنـه أركبهـا علـى ظهـر البغلـة  فطار عقله ونزل من فوق
ومشى في ركابها إلى أن وصل إلى البيت فأنزل أمه وأخذ الخـرجين وتـرك البغلـة للعبـد فأخـذها وراح لسـيده 
 ألن العبد الشـيطان والبغلـة شـيطان، وأمـا مـا كـان مـن جـودر فإنـه صـعب عليـه كـون أمـه تسـأل، فلمـا دخـل

ــا ابنــي مــن  البيــت قــال لهــا هــل أخــواي طيبــان، قالــت طيبــان، قــال ألي شــيء تســألين فــي الطريــق قالــت ي
جوعي، قال لها أنا أعطيتك قبل ما أسافر مائة دينار في أول يوم ومائة دينار في ثاني يوم وأعطيتك ألـف 

اال مرادنـا أن نشـتير بهـا دينار يوم أن سافرت فقالت له يا ولدي إن أخويك قـد مكـرا علـي وأخـذاهما منـي وقـ
  شيئًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة الواحدة والعشرين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أم جـودر قالـت إن أخويـك مكـرا علـي فأخـذاهما منـي وطردانـي فصـرت 

بــأس حيــث جئــت فــال تحملــي همــًا أبــدًا هــذا خــرج  أســال فــي الطريــق مــن شــدة الجــوع فقــال يــا أمــي مــا عليــك
مآلن ذهبًا وجواهر والخير كثير فقالت يا ولدي أنت مسعد اهللا يرضى عليك ويزيدك من فضـله قـم يـا ابنـي 
هات لنا عيشًا فإني بائتة بشدة الجوع من غير عشاء فضحك وقال لها مرحبًا بك يا أمي فاطلبي أي شيء 

أحتـاج لشـرائه مـن السـوق وال لمـن يطـبخ فقالـت يـا ولـدي مـا أنـا نـاظرة شـيئًا أحضره لك في هذه السـاعة وال 
فقال معي في الخرج من جميع األلوان فقالت يا ولدي كل شيء حضـر يسـد الرمـق قـال صـدقت فعنـد عـدم 
الموجود يقنع اإلنسان بأقل الشيء وأما إذا كان الموجـود حاضـرًا فـإن اإلنسـان يشـتهي أن يأكـل مـن الشـيء 

  وأنا عندي الموجود فاطلبي ما تشتهين.الطيب 
قالــت لــه يــا ولــدي عيشــًا ســخنًا وقطعــة جــبن فقــال يــا أمــي مــا هــذا مــن مقامــك فقالــت لــه أنــت تعــرف مقــامي 
فالذي من مقامي أطعمني منه فقال يا أمـي أنـت مـن مقامـك اللحـم المحمـر والفـراخ المحمـرة واألرز المفلفـل 

حشـــي والخـــروف المحشـــي والضـــلع المحشـــي والكنافـــة بالمكســـرات ومـــن مقامـــك المنبـــار المحشـــي والقـــرع الم
والعسل والسكر والقطايف والبقالوة فظنت أنه يضحك عليها ويسخر منها فقالت لـه يـوه يـوه أي شـيء جـرى 
لــك هــل أنــت تحلــم وٕاال جننــت فقــال لهــا مــن أيــن علمــت أنــي جننــت قالــت لــه ألنــك تــذكر لــي جميــع األلــوان 

  نها ومن يعرف أن يطبخها.الفاخرة فمن يقدر على ثم
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد الستمائة 

قالـت: بلغنــي أيهــا الملــك السـعيد، أن أم جــودر لمــا قالــت لـه ومــن يعــرف يطبخهــا فقـال لهــا وحيــاتي البــد أن 
هاأنــا نــاظرة شــيئًا فقــال لهــا هــات الخــرج  أطعمــك مــن جميــع الــذي ذكرتــه لــك فــي هــذه الســاعة، فقالــت لــه

فجاءت بالخرج وجسته فرأتـه فارغـًا وقدمتـه إليـه فصـار يمـد يديـه ويخـرج صـحونًا مآلنـة حتـى أنـه أخـرج لهـا 
جميع ما ذكره، فقالت له أمه يا ولدي إن الخرج صغير وكان فارغًا وليس فيه شيء، وقد أخرجت منـه هـذه 

نــت فقــال لهــا يــا أمــي اعلمــي أن هــذا الخــرج أعطانيــه المغربــي وهــو األطعمــة كلهــا فهــذه الصــحون أيــن كا
مرصود وله خادم إذا أراد اإلنسان شيئًا وتال عليه األسماء وقال يا خادم هذا الخرج هات لي اللون الفالنـي 

  فإنه يحضره.
سـماء فقالت له أمه هل أمد يدي وأطلب منه شيئًا قال مدي يدك، فمدت يدها وقالت بحـق مـا عليـك مـن األ

يا خادم هذا الخرج أن تجيء لي بضلع محشي فرأت الصحن صار في الخرج فمـدت يـدها فأخذتـه فوجـدت 
فيه ضلعًا محشيًا نفيسًا، ثم طلبت العـيش وطلبـت كـل شـيء أرادتـه مـن أنـواع الطعـام فقـال لهـا يـا أمـي بعـد 

فـوارغ فـي الخـرج فـإن أن تفرغي من األكل أفرغي بقية األطعمة فـي صـحون غيـر هـذه الصـحون وارجعـي ال



الرصد على هذه الحالة واحفظي الخرج فنقلتـه وحفظتـه وقـال لهـا يـا أمـي اكتمـي السـر وأبقيـه عنـدك، وكلمـا 
احتجت لشيء أخرجيه من الخرج وتصدقي وأطعمي أخواي سواء كـان فـي حضـوري أو فـي غيـابي، وجعـل 

رجل من أوالد حارته قال لهم أخـوكم أتـى يأكل هو وٕاياها، وٕاذا بأخويه داخالن عليه وكان بلغهم الخبر من 
  وهو راكب على بغلة وقدامه عبد وعليه حلة ليس لها نظير.

فقاال لبعضهما يا ليتنا ما كنا شوشنا على أمنا البد أنها تخبره بمـا عملنـا فيهـا يـا فضـيحتنا منـه فقـال واحـد  
إليه يقبل عذرنا ثم دخال عليـه فقـام لهمـا منهما أمنا شفوقة فإن أخبرته فأخونا أشفق منها علينا وٕاذا اعتذرنا 

على األقدام وسلم عليهما غاية السالم وقال لهما اقعدا وكال فقعدا وأكال وكانا ضـعيفين مـن الجـوع فمـا زاال 
يأكالن حتى شبعا، فقال لهما جودر يا أخواي خذا منه بقيـة الطعـام وفرقـاه علـى الفقـراء والمسـاكين فقـاال يـا 

ه فقـال لهمـا وقـت العشـاء يأتيكمـا أكثـر منـه، فأخرجـا بقيـة األطعمـة وصـارا يقـوالن لكـل أخانا خله لنتعشى بـ
  فقير جاز عليهما خذ وكل حتى لم يبق شيء ورد الصحون وقال ألمه حطيها في الخرج.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد الستمائة 
الملك السعيد، أن جودر لما انتهى أخويه من الغداء قال ألمه حطي الصحون في الخرج  قالت: بلغني أيها

وعند المساء دخل القاعة وأخرج من الخرج سماطًا أربعين لونًا وطلع فلما جلس بـين أخويـه قـال ألمـه هـات 
 العشــاء فلمــا دخلــت رأت الصــحون ممتلئــة، فحطــت الســفرة ونقلــت الصــحون شــيئًا بعــد شــيء حتــى كملــت

األربعــين صــحنًا، فتعشــوا وبعــد العشــاء قــال خــذوا وأطعمــوا الفقــراء والمســاكين فأخــذوا بقيــة األطعمــة وفرقوهــا 
وبعد العشاء خرج لهم حلويات فأكلوا منها والـذي فضـل مـنهم قـال أطعمـوه للجيـران، وفـي ثـاني يـوم الفطـور 

ا سـبب هـذا المـر إن أخانـا يخـرج لنـا كذلك ومـا زالـوا علـى هـذه الحالـة مـدة عشـرة أيـام ثـم قـال سـالم لسـليم مـ
ضيافة في الصبح وضيافة في الظهر وضيافة في المغرب وفي آخر الليل يخرج حلويات وكل شيء يفرقـه 
على الفقراء وهذا فعل السالطين ومن أين أتته هذه السعادة أال نسأل عن هذه األطعمة المختلفـة وعـن هـذه 

  يوقد نارًا وليس له مطبخ وال طباخ. الحلويات وال نراه يشتري شيئًا أبدًا وال
فقال أخوه واهللا ال أدري ولكـن هـل تعـرف مـن يخبرنـا بحقيقـة هـذا األمـر قـال لـه ال يخبرنـا إال أمنـا فـدبرا لهـا 
حيلــة ودخــال علــى أمهمــا فــي غيــاب أخيهمــا وقــاال يــا أمنــا نحــن جائعــان فقالــت لهمــا أبشــرا ودخلــت القاعــة 

ا أطعمـة سـخنة فقـاال يـا أمنـا هـذا الطعـام سـخن وأنـت لـم تطبخـي ولـم وطلبت من خادم الخرج وأخرجت لهمـ
تنفخي فقالت لهما إنه من الخرج فقال لها أي شيء هذا الخـرج فقالـت لهمـا إن الخـرج مرصـود والطلـب مـن 
الرصــد وأخبرتهمــا بــالخبر وقالــت لهمــا اكتمــا الســر فقــاال لهــا الســر مكتــوم يــا أمنــا ولكــن علمينــا كيفيــة ذلــك 

وصــارا يمــدان أياديهمــا ويخرجــان الشــيء الــذي يطلبانــه وأخوهمــا لــيس عنــده خبــر بــذلك فلمــا علمــا  فعلمتهمــا
بصــفة الخــرج قــال ســالم لســليم يــا أخــي إلــى متــى ونحــن عنــد جــودر فــي صــفة الخــدامين ونأكــل صــدقته، أال 

  حر السويس.نعمل عليه حيلة ونأخذ هذا الخرج ونفوز به فقال كيف تكون الحيلة قال نبيع أخانا لرئيس ب



فقال أروح أنا وأنت لـذلك الـرئيس ونعزمـه مـع اثنـين مـن جماعتـه والـذي  ؟فقال له: وكيف نصنع حتى نبيعه
أقولــه لجــودر تصــدقني فيــه وآخــر الليــل أريــك مــا أصــنع ثــم اتفقــا علــى بيــع أخيهمــا، وراحــا بيــت رئــيس بحــر 

ل خيـرًا قـاال لـه نحـن أخـوان ولنـا أخ السويس ودخل سالم وسليم وقاال له يا رئيس جئناك في حاجة تسك فقـا
ثالث معكوس ال خير فيه، ومات أبونا وخلف لنا جانبًا من المال ثم إننا قسمنا المال وأخذ هـو مـا نابـه مـن 
الميراث فصـرفه فـي الفسـق والفسـاد ولمـا افتقـر تسـلط علينـا وصـار يشـكونا إلـى الظلمـة ويقـول أنتمـا أخـذتما 

لــى الحكــام وخســرنا المــال وصــبر علينــا مــدة واشــتكانا ثانيــًا حتــى أفقرنــا ولــم مــالي ومــال أبــي وبقينــا نتراجــع إ
  يرجع عنا وقد قلقنا منه والمراد أنك تشتريه منا.

فقال هل تقدران أن تحتاال عليه وتأتياني به إلى هنا وأنا أرسله سريعًا إلـى البحـر فقـاال مـا نقـدر أن نجـيء  
ن غير زيارة، فحين ينام نتعاون عليـه نحـن الخمسـة فتقبضـه به ولكن أنت تكون ضيفنا وهات معك اثنين م

ونجعــل فــي فمــه العلقــة وتأخــذه تحــت الليــل وتخــرج بــه مــن البيــت وافعــل معــه مــا شــئت، فقــال لهمــا: ســمعًا 
وطاعة أتبيعانه بأربعين دينارًا فقاال له: نعم وبعد العشاء تأتوا الحارة الفالنيـة فتجـدوا خادمنـا ينتظـركم، فقعـد 

ب الزاوية ليعيد العشاء وٕاذا بهـم قـد أقبلـوا عليـه فأخـذهم ودخـل بهـم إلـى البيـت فلمـا رآهـم جـودر قـال على با
لهم مرحبًا بكم وأجلسهم وعمل معهم صحبة وهو ال يعلم مـا فـي الغيـب مـنهم ثـم إنـه طلـب العشـاء مـن أمـه 

ًا فـأكلوا حتـى اكتفـوا، فجعلت تخرج من الخرج وهو يقول هات اللون الفالني حتـى صـار قـدامهم أربعـون لونـ
ورفعــت الســفرة والبحريــة يظنــون أن هــذا اإلكــرام مــن عنــد ســالم فلمــا مضــى ثلــث الليــل أخــرج لهــم الحلويــات 
وسالم هو الذي يخدمهم وجودر وسليم قاعدان إلى أن طلبوا المنام فقام جودر ونام وناموا حتى غفـل فقـاموا 

  فوه وحملوه وخرجوا به من القصر تحت جنح الليل.وتعاونوا عليه، فلم يفق إال والعلقة في فمه وكت
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جــودر لمــا أخــذوه وحملــوه وخرجــوا بــه مــن تحــت القصــر تحــت الليــل 

يـد وأقـام يخــدم وهـو سـاكت ولــم يـزل يخـدم خدمــة األسـارى والعبيــد أرسـلوه إلـى الســويس وحطـوا فـي رجليــه الق
سـنة كاملــة هـذا مــا كـان مــن أمـر جــودر وأمـا مــا كـان مــن أمـر أخويــه فإنهمـا لمــا أصـبحا دخــال علـى أمهمــا 
وقاال لها يا أمنا أخانا جودر لم يستيقظ فقالـت لهمـا أيقظـاه قـاال لهـا أيـن هـو راقـد قالـت لهمـا عنـد الضـيوف 

راح مـــع الضـــيوف ونحـــن نائمـــان يـــا أمـــي كـــان أخانـــا ذاق الغربـــة ورغـــب فـــي دخـــول الكنـــوز وقـــد قــاال لعلـــه 
سمعناه يتكلم مع المغاربة فيقولون له نأخذك معنا ونفتح لك الكنز، فقالت هل اجتمع مـع المغاربـة قـالوا لهـا 

ن يــأتي بخيــر كثيــر أمــا كــانوا ضــيوفًا عنــدنا قالــت لعلــه راح معهــم ولكــن اهللا يرشــد طريقــه هــذا مســعد البــد أ
وبكت وعز عليها فراقه فقاال لهـا يـا ملعونـة أتحبـين جـودرًا كـل هـذه المحبـة، ونحـن إن غبنـا أو حضـرنا فـال 
تفرحي بنا وال تحزني علينا أمـا نحـن ولـداك كمـا أن جـودر ابنـك، فقالـت أنتمـا والداي ولكـن أنتمـا شـقيان وال 

خيــرًا وأمــا جــودر فقــد رأيــت منــه خيــرًا كثيــرًا وجبــر  لكمــا علــي فضــل ومــن يــوم مــات أبوكمــا مــا رأيــت منكمــا
  بخاطري وأكرمني فيحق لي أن أبكي عليه ألن خيره علي وعليكما.



فلما سـمعا هـذا الكـالم شـتماها وضـرباها ودخـال وصـارا يفتشـان علـى الخـرج حتـى عثـروا بـه وأخـذا الجـواهر 
ال لها هذا مال أبينـا فقالـت ال واهللا إنمـا هـو من العين األولى والذهب من العين الثانية والخرج المرصود وقا

مال أخيكما جودر وجاء به من بالد المغاربة فقاال لها كذبت بل هذا مال أبينـا نتصـرف فيـه فقسـماه بينهمـا 
ووقـــع االخـــتالف بينهمـــا فـــي الخـــرج المرصـــود، فقـــال ســـالم أنـــا آخـــذه، وقـــال ســـليم أنـــا آخـــذه ووقعـــت بينهمـــا 

ولــداي الخــرج الــذي فيــه الجــواهر والــذهب قســمتماه وهــذا ال ينقســم وال يعــادل بمــال المعانــدة فقالــت أمهمــا يــا 
وٕان انقطع قطعتين بطل رصده، ولكن اتركاه عندي وأنا أخرج لكما ما تأكالنه في كل وقت وأرضى بينكمـا 

مكمــا باللقمــة وٕان كســوتماني شــيئًا مــن فضــلكما وكــل منكمــا يجعــل لــه معاملــة مــع النــاس وأنتمــا ولــداي وأنــا أ
وخلونــا علــى حالنــا فربمــا يــأتي أخوكمــا فيحصــل لكمــا منــه الفضــيحة فمــا قــبال كالمهــا وباتــا يختصــمان تلــك 
الليلة فسمعهما رجل قواس من أعوان الملك وكان معزومًا في بيـت بجنـب بيـت جـودر طاقتـه مفتوحـة فطـل 

صــبح الصــباح دخــل ذلــك القــواس مــن الطاقــة وســمع جميــع الخصــام ومــا قــالوه مــن الكــالم والقســمة، فلمــا أ
الرجــل القــواس علــى الملــك وكــان اســمه شــمس الدولــة وكــان ملــك مصــر فــي ذلــك العصــر، فلمــا دخــل عليــه 
القواس أخبره بما قد سمعه، فأرسل الملك إلى أخوي جودر وجاء بهما ورماهمـا تحـت العـذاب فـأقروا وأخـذوا 

الجرايـات فـي كـل يـوم مـا يكفيهـا هـذا  الخرجين منهما ووضعهما في السجن، ثم إنه عـين إلـى أم جـودر مـن
  ما كان من أمرهم.

وأما ما كان من أمر جودر فإنه أقام سنة كاملة يخدم في السويس وبعد سنة كانوا في مركب فخرج عليهم  
ريح رمى المركب الذي هم فيه على جبل فانكسر وغرق جميـع مـا فيـه، ولـم يحصـل البـر إال جـودر والبقيـة 

سـافر حتـى وصـل إلـى نجـع عـرب فسـألوه عـن حالـه فـأخبرهم أنـه كـان بحريـًا بمركـب ماتوا فلما حصل البر 
وحكى لهم قصته، وكان في النجع رجل تاجر من أهل جدة فحن عليه وقال له تخدم عنـدنا يـا مصـري وأنـا 
أكسوك وآخذك معي إلى جدة، فخدم عنـده وسـافر معـه إلـى أن وصـال إلـى جـدة فأكرمـه إكرامـًا كثيـرًا ثـم إن 

التــاجر طلــب الحــج فأخــذه معــه إلــى مكــة فلمــا دخالهــا راح جــودر يطــوف البيــت الحــرام، فبينمــا هــو  ســيده
  يطوف وٕاذا بصاحبه المغربي عبد الصمد يطوف.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد الستمائة 
كــان ماشــيًا فــي الطــواف وٕاذا هــو بصــاحبه المغربــي عبــد قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جــودر لمــا 

الصـمد يطــوف، فلمـا رآه ســلم عليـه وســأله عـن حالــه فبكــى ثـم أخبــره بمـا جــرى لـه فأخــذه معـه إلــى أن دخــل 
منزله وأكرمه وألبسه حلة ليس لها نظيـر وقـال لـه زال عنـك الشـر يـا جـودر وضـرب لـه تخـت رمـل فبـان لـه 

يـا جـودر أن أخويـك جـرى لهمـا كـذا وكـذا وهمـا محبوسـان فـي سـجن ملـك  الذي جرى ألخويه فقـال لـه اعلـم
  مصر، ولكن مرحبًا بك حتى تقضي مناسكك وال يكون إال خيرًا.



فقــال لــه ائــذن لــي يــا ســيدي حتــى أروح آخــذ خــاطر التــاجر الــذي أنــا عنــده واجــيء غليــك فقــال: هــل عليــك 
يش له حق عند أوالد الحـالل فـراح وأخـذ بخـاطر قال ال، فقال رح خذ بخاطره وتعال في الحال إن الع ؟مال

التــاجر وقــال لــه إنــي اجتمعــت علــى أخــي فقــال لــه رح هاتــه فنعمــل لــه ضــيافة فقــال لــه مــا يحتــاج فإنــه مــن 
أصحاب النعم وعنده خـدم كثيـر، فأعطـاه عشـرين دينـارًا وقـال لـه ابـرئ ذمتـي فودعـه وخـرج مـن عنـده فـرأى 

ًا ثـم إنـه ذهـب إلـى عبـد الصـمد المغربـي، فأقـام عنـده حتـى قضـى مناسـك رجًال فقيـرًا فأعطـاه العشـرين دينـار 
الحج وأعطاه الخاتم الـذي أخرجـه مـن كنـز الشـمردل وقـال لـه خـذ هـذا الخـاتم أنـه يبلغـك مـرادك ألن خادمـه 
اسمه الرعد القاصف، فجميع ما تحتاج إليه من حوائج الدنيا، فأدعكه يظهر لك الخادم وجميع مـا تـأمره بـه 

لـك ودعكـه قدامـه فظهـر لـه الخـادم ونـادى لبيـك يـا سـيدي أي شـيء تطلـب فتعطـى فهـل تعمـر مدينـة  يفعله
  خربة أو تخرب مدينة عامرة أو تقتل ملكًا أو تكسر عسكرًا، فقال المغربي يا رعد.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد الستمائة 
ي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الخـــادم قـــال للمغربـــي مـــا تطلـــب قـــال لـــه: يـــا رعـــد هـــذا صـــار ســـيدك قالـــت: بلغنـــ

فاســتوص بــه، ثــم صــرفه وقــال لــه ادعــك الخــاتم فيحضــر بــين يــديك خادمــه فــأمره بمــا فــي مــرادك فإنــه ال 
ا يخالفــك وامــض إلــى بــالدك واحــتفظ عليــه فإنــك تكيــد بــه أعــداءك وال تجهــل مقــدار هــذا الخــاتم، فقــال لــه يــ

سيدي عن إذنك أسير إلى بالدي قـال لـه ادعـك هـذا الخـاتم يظهـر لـك الخـادم فاركـب علـى ظهـره وٕان قلـت 
له أوصلني في هذا اليوم إلى بالدي فال يخالف أمرك ثم ودع جودر عبد الصمد ودعـك الخـاتم فحضـر لـه 

ل لــه لــك ذلــك الرعــد القاصــف وقــال لــه لبيــك اطلــب تعطــى فقــال لــه أوصــلني إلــى مصــر فــي هــذا اليــوم فقــا
وحمله وطار به من وقت الظهر إلى نصف الليل ثم نزل في بيت أمه وانصرف فدخل على أمه، فلما رأتـه 
قامــت وبكــت وســلمت عليــه وأخبرتــه بمــا جــرى ألخويــه مــن الملــك وكيــف ضــربهما وأخــذا الخــرج المرصــود 

 تحزنـي علـى ذلـك ففـي هـذه والخرج الذهب والجواهر فلما سمع جودر ذلك لم يهن عليه أخواه فقـال ألمـه ال
الساعة أريك ما أصنع وأجيء بأخواي ثم إنه دعك الخاتم فحضر له الخادم وقال: لبيك اطلب تعطى فقـال 
لــه أمرتــك أن تجــيء بــأخواي مــن ســجن الملــك فنــزل إلــى األرض ولــم يخــرج إال مــن وســط الســجن، وصــارا 

لينا المشقة وٕالى متـى ونحـن فـي هـذا السـجن، يتمنيان الموت وأحدهما يقول لآلخر واهللا يا أخي قد طالت ع
  فالموت فيه راحة لنا.

فبيمنا هما كذلك وٕاذا باألرض قد انشقت وخرج لهما الرعد القاصف وحمـل االثنـين ونـزل بهمـا فـي األرض  
فغشي عليها من شدة الخوف فلما أفاقا وجدا أنفسهما في بيتهما ورأيا أخاهمـا جـودر جالسـًا وأمـه فـي جانبـه 

لهما سالمات يـا أخـواي أنسـيتماني فطأطـأا وجهيهمـا فـي األرض وصـارا يبكيـان، فقـال لهمـا ال تبكيـان فقال 
فالشــيطان والطمــع ألجأكمــا إلــى ذلــك، وكيــف تبيعــاني ولكنــي أتســلى بيوســف فإنــه فعــل بــه اخوتــه أبلــغ مــن 

  فعلكما معي حيث رموه في الجب.



  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  الليلة السابعة والعشرين بعد الستمائة  وفي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جــودر قــال ألخويــه كيــف فعلتمــا معــي هــذا األمــر ولكــن توبــا إلــى اهللا 
واستغفراه فيغفر لكما الغفور الرحيم، وقد عفوت عنكما ومرحبًا بكما وال بأس عليكما وجعل يأخـذ بخاطرهمـا 

ي لهمـا جميـع مـا قاسـاه ومـا حصـل لـه إلـى أن اجتمـع بالشـيخ عبـد الصـمد حتى طيب قلوبهما، وصار يحكـ
وأخبرهما بالخاتم فقاال يا أخانا ال تؤاخذنا في هذه المرة إن عدنا لما كنا فيه فافعل بنا مرادك، فقـال ال بـأس 

دعــك عليكمــا ولكــن أخبرانــي بمــا فعــل بكمــا الملــك فقــاال ضــربنا وأخــذ الخــرجين منــا، فقــال مــا أبــالي بــذلك و 
الخــاتم فحضــر لــه الخــادم فلمــا رآه أخــواه خافــا منــه وظنــا أنــه يــأمر الخــادم بقتلهمــا فــذهبا إلــى أمهمــا وصــارا 
يقــوالن يــا أمنــا نحــن فــي عرضــك، يــا أمنــا اشــفعي فينــا، فقالــت لهمــا يــا ولــداي ال تخافــا ثــم إنــه قــال للخــادم 

ال تبقـــي فيهـــا شـــيئًا وتـــأتي بـــالخرج أمرتـــك أن تـــأتيني بجميـــع مـــا فـــي خزانـــة الملـــك مـــن الجـــواهر وغيرهـــا، و 
المرصود والخرج والجواهر الذين أخذهما مـن أخـواي فقـال السـمع والطاعـة وذهـب فـي الحـال وجمـع مـا فـي 
الخزانة وجاء بالخرجين وأمانتهما، ووضع جميع ما كان في الخزانة قدام جودر وقال يا سيدي ما بقيـت فـي 

واهر وحـط الخـرج المرصـود قدامـه وقـال للخـادم أمرتـك أن تبنـي الخزانة شيئًا، فأمر أمـه أن تحفـظ خـرج الجـ
لـي فــي هـذه الليلــة قصـرًا عاليــًا وتزوقـه بمــاء الــذهب وتفرشـه فرشــًا فـاخرًا، وال يطلــع النهـار إال وأنــت خــالص 

  من جميعه، فقال له لك ذلك ونزل في األرض وبعد ذلك أخرج جودر األطعمة وأكلوا وانبسطوا وناموا.
مــن أمــر الخــادم فإنــه جمــع أعوانــه وأمــرهم ببنــاء القصــر، فصــار الــبعض مــنهم يقطــع الحجــارة وأمــا مــا كــان 

والبعض يبني والبعض يبيض والبعض ينقش والـبعض يفـرش، فلمـا طلـع النهـار حتـى تـم انتظـام القصـر ثـم 
طلــع الخــادم إلــى جــودر وقــال: يــا ســيدي إن القصــر كمــل وتــم نظامــه فــإن كنــت تطلــع تتفــرج عليــه فــاطلع، 

طلع هو وأمه وأخواه، فرأوا أن القصر ليس له نظير يحير العقول من حسـن نظافـة ففـرح بـه جـودر، وكـان ف
فقالـت يـا ولـدي  ؟على قارعة الطريق ومع ذلك لم يتكلف عليه شيء فقال ألمه هل تسكنين في هذا القصـر

ين جاريـة بيضـًا مالحــًا أسـكن ودعـت لـه فـدعك الخـاتم وٕاذا بالخـادم يقـول لبيـك فقـال أمرتـك أن تـأتيني بـأربع
وأربعين جارية سودًا وأربعين مملوكًا وأربعين عبدًا، فقـال لـك ذلـك، وذهـب مـع أربعـين مـن أعوانـه إلـى بـالد 
ــًا آخــر فجــاءوا  ــًا جميلــة يخطفونهــا أو غالمــًا يخطفونــه ونفــذ أربعــين عون الهنــد والســند وصــاروا كلمــا رأوا بنت

  ى الجميع دار جودر فملؤوها.بجوار سود ظراف وأربعين جاءوا بعبيد وأت
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن األعوان جاءوا بالجواري والعبيـد ودخلـوا علـى جـودر فقـال يـا رعـد هـات 
حلة تلبسها أمي وحلة ألبسـها أنـا فـأتى بـالجميع  لكل شخص حلة من أفخر الملبوس قال حاضر وقال هات



وألــبس الجــواري، وقــال لهــم هــذه ســيدتكم فقبلــوا يــدها وال تخالفوهــا واخــدموها بيضــًا وســودًا، وألــبس المماليــك 
وقبلــوا يــد جــودر وألــبس أخويــه وصــار جــودر كنايــة عــن ملــك وأخــواه مثــل الــوزراء وكــان بيتــه واســعًا فأســكن 

كن هو وأمه في القصر الجديـد وصـار كـل مـنهم فـي محلـه مثـل السـلطان هـذا مـا سالم وجارية في جهة وس
  كان من أمرهم.

وأما مـا كـان مـن خازنـدار الملـك فإنـه أراد أن يأخـذ بعـض مصـالح مـن الخزانـة فـدخل فلـم يـر فيهـا شـيئًا بـل 
  وجدها كقول من قال: 

 لما خال نحلها صارت خاليات  كانت خاليات نحل وهي عامرة

يحة عظيمة ووقع مغشيًا عليه فلما أفاق خرج من الخزانة وترك بابها مفتوحـًا ودخـل علـى الملـك فصاح ص 
شمس الدولة وقال يا أمير المؤمنين الذي نعلمك به أن الخزانة قد فرغت في هذه الليلة فقال لـه مـا صـنعت 

ا بـاألمس دخلتهـا فرأيتهـا بأموالي التي فـي خزانتـي فقـال واهللا مـا صـنعت فيهـا شـيئًا وال أدري مـا سـبب فراغهـ
ممتلئة واليوم دخلتها فرأيتها فارغـة لـيس فيهـا شـيء، واألبـواب مغلوقـة وال ثقبـت وال كسـر جنبهـا ولـم يـدخلها 

  سارق فقال هل راح منها الخرجان فقال نعم فطار عقله من رأسه.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  د الستمائة وفي الليلة التاسعة والعشرين بع
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن خازندار الملك لمـا دخـل عليـه وأعلمـه أن مـا فـي الخزانـة ضـاع وكـذلك 
الخرجان طار عقلـه مـن رأسـه، إال والقـواس الـذي بلغـه سـابقًا علـى سـليم وسـالم داخـل علـى الملـك، وقـال يـا 

طلع عنها النهار رأيت قصرًا مبنيًا ليس له نظيـر ملك الزمان طول الليل وأنا أتفرج على بنائين يبنون، فلما 
فسألت لمن هذا القصر فقيل لي إن جودر أتـى وبنـى هـذا القصـر وعنـده مماليـك وعبيـد وجـاء بـأموال كثيـرة 
وخلــص أخويــه مــن الســجن وهــو فــي داره كأنــه الســلطان، فقــال الملــك انظــروا الســجن فنظــروه فلــم يــروا ســالم 

رى فقـال الملـك بأنـه غريمـي فالـذي خلـص سـالم وسـليم مـن السـجن هـو الـذي وسليم، فرجعوا وأعلمـوه بمـا جـ
قـال أخـوكم جـودر وأخـذ الخـرجين، ولكـن يـا وزيـر أرسـل لهـم أميـر  ؟أخذ مالي فقال الوزير يا سيدي من هو

بخمســـين رجـــًال يقبضـــوا عليـــه وعلـــى أخويـــه ويضـــعون الخـــتم علـــى مالـــه ويـــأتون بهـــم حتـــى أشـــنقهم جميعـــًا 
دًا وقال هيا بالعجل ابعث لهم أميـر يـأتيني بهـم ألقـتلهم فقـال الـوزير احلـم فـإن اهللا حلـيم وغضب غضبًا شدي

ال يعجل على عبده إذا عصاه فإن الذي يبني قصرًا في ليلة واحدة كما قالوا لن يقِض عليه أحد في الـدنيا، 
ر حقيقــة األمــر وٕانــي أخــاف علــى الملــك أن يجــري لــه مشــقة مــن جــودر فاصــبر حتــى أدبــر لــك تــدبيرًا وتنظــ

والــذي فــي مــرادك أنــت الحقــه يــا ملــك الزمــان، فقــال الملــك دبــر لــي تــدبيرًا يــا وزيــر قــال لــه: أرســل لــه أميــرًا 
واعزمـه ثــم تظهـر لــه الــود واسـأله عــن حالــه، وبعـد ذلــك ننظــر إن كـان عزمــه شــديدًا نحتـال عليــه، وٕان كــان 

اعزمــه فــأمر أميــرًا اســمه األميــر عثمــان أن  عزمــه ضــعيفًا فــاقبض عليــه وافعــل بــه مــرادك فقــال الملــك أرســل
يــروح إلــى جــودر ويعزمــه ويقــول لــه الملــك يــدعوك للضــيافة، وقــال لــه الملــك ال تجــيء إال بــه وكــان ذلــك 



األمير أحمق متكبرًا في نفسه فلما نزل رأى قدام باب القصر طواشـيًا جالسـًا علـى كرسـي فـي بـاب القصـر، 
م يقـم لـه وكـأن لـم يكـن مقـبًال عليـه أحـد ومـع ذلـك كـان مـع األميـر فلما وصـل األميـر عثمـان إلـى القصـر لـ

  عثمان خمسون رجًال.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثين بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الطواشي لما رأى األمير عثمـان لـم يعـتن بـه وكـأن لـم يكـن مقـبًال عليـه 
قـال: فـي القصـر وصـار يكلمـه وهـو  ؟حد وكان مع األمير عثمان خمسون رجًال وقـال: يـا عبـد أيـن سـيدكأ

متكــئ فغضــب األميــر عثمــان وقــال لــه: يــا عبــد الــنحس أمــا تســتحي منــي وأنــا أكلمــك وأنــت مضــطجع مثــل 
حب الـدبوس فقال له: امش ال تكن كثير الكالم فلما سمع منه هذا الكالم حتى امتزج بالغضب وس ؟العلوق

وأراد أن يضرب الطواشي ولم يعلـم أنـه شـيطان فلمـا رآه سـحب الـدبوس قـام وانـدفع عليـه وأخـذ منـه الـدبوس 
وضــربه أربــع ضــربات فلمــا رآه الخمســون رجــًال صــعب علــيهم ضــرب ســيدهم، فســحبوا الســيوف وأرادوا أن 

لطشـه دبوسـًا يهشـمه ويغرقـه  يقتلوا العبد فقال لهم: أتسحبون السيوف يـا كـالب وقـام علـيهم وصـار كـل مـن
في الدم، فانهزموا قدامه وما زالوا هاربين وهو يضربهم إلى أن بعـدوا عـن بـاب القصـر، ورجـع وجلـس علـى 

  كرسيه ولم يبال بأحد.
وأما ما كان من أمر األمير عثمان وجماعته، فـإنهم رجعـوا مهـزومين مضـروبين إلـى أن وقفـوا قـدام الملـك  

جرى لهـم وقـال األميـر عثمـان: يـا ملـك الزمـان لمـا وصـلت إلـى بـاب القصـر رأيـت شمس الدولة وأخبره بما 
طواشيًا جالسًا على الباب على كرسي من الذهب وهو متكبـر فلمـا رآنـي مقـبًال عليـه اضـطجع بعـد أن كـان 
جالسًا واحتقرني ولم يقم لي فصرت أكلمه فيجيبنـي وهـو مضـطجع فأخـذتني الحـدة وسـحبت الـدبوس وأردت 

أخذ الـدبوس منـي وضـربني وضـرب جمـاعتي وبطحهـم فهربنـا قدامـه ولـم نقـدر عليـه فحصـل للملـك ضربه ف
غيظ وقال: ينزل إليه مائة رجل فنزلوا إليه وأقبلوا عليه فقام لهم بالـدبوس ومـا زال يضـرب فـيهم حتـى هربـوا 

لوا لـه: يـا ملـك من قدامه فرجع وجلس على الكرسـي فرجـع المائـة رجـل ولمـا وصـلوا إلـى الملـك وأخبـروه وقـا
الزمــان هربنــا مــن قدامــه خوفــًا منــه فقــال الملــك: تنــزل مائتــان فنزلــوا فكســرهم ثــم رجعــوا فقــال الملــك للــوزير: 
ألزمتك أيها الوزير أن تنزل بخمسمائة رجل وتأتيني بهذا الطواشي سريعًا وتأتي بسيده جـودر وأخويـه فقـال: 

ي مـن غيـر سـالح فقـال لـه: رح وافعـل الـذي تـراه مناسـبًا يا ملك الزمان ال أحتاج لعسكر بل أروح إليه وحـد
فرمــى الــوزير الســالح ولــبس حلــة بيضــاء وأخ فــي يــده مســبحة ومشــى وحــده مــن غيــر تــأن حتــى وصــل إلــى 
قصــر جــودر فــرأى العبــد جالســًا، فلمــا رآه أقبــل عليــه مــن غيــر ســالح وجلــس جنبــه بــأدب ثــم قــال: الســالم 

ــيكم الســالم يــا انســي ــيكم فقــال: وعل ــم أنــه مــن الجــن  ؟مــا تريــده عل ــا انســي مــا تريــده عل فلمــا ســمعه يقــول ي
قــال: نعــم فــي القصــر، فقــال لــه: يــا ســيدي  ؟فــارتعش مــن خوفــه وقــال لــه: يــا ســيدي هــل ســيدك جــودر هنــا



اذهب إليه وقل له إن الملك شمس الدولة يدعوك وعامل لك ضيافة ويقرؤك السالم ويقول لك شـرف منزلـه 
  واحضر ضيافته.

ه: قــف أنــت هنــا حتــى أشــاوره فوقــف الــوزير متأدبــًا وطلــع المــارد مــن القصــر وقــال لجــودر: اعلــم يــا فقــال لــ
سيدي أن الملك أرسل إليك أميرًا فضربته وكان معه خمسون رجًال فهزمتهم، ثم أرسل مائة رجل فضربتهم، 

مـن ضـيافته فمـاذا ثم أرسل مائتي رجل فهزمتهم، ثم أرسل إليـك الـوزير مـن غيـر سـالح يـدعوك إليـه لتأكـل 
فقال له: رح هات الوزير إلى هنا فنزل من القصر وقال له: يا وزير كلم سيدي فقـال علـى الـرأس ثـم  ؟تقول

إنه طلـع ودخـل علـى جـودر فـرآه أعظـم مـن الملـك جالسـًا علـى فـراش ال يقـدر الملـك أن يفـرش مثلـه فتحيـر 
غليـه فقيـر فقبـل األرض ودعـا لـه فقـال  فكره من حسن القصـر ومـن نقشـه وفرشـه حتـى كـان الـوزير بالنسـبة

فقال: يا سيدي إن الملك شمس الدولة حبيبك يقـرؤك السـالم ومشـتاق إلـى النظـر  ؟له: ما شأنك أيها الوزير
لوجهــك، وقــد عمــل لــك ضــيافة، تجبــر خــاطره فقــال جــودر حيــث كــان حبيــب فســلم عليــه وقــل لــه يجــيء هــو 

كــه فحضــر الخــادم فقــال لــه: هــات لــي حلــة مــن خيــار عنــدي فقــال لــه: علــى الــرأس ثــم أخــرج الخــاتم ودع
الملبوس، فاحضر له حلة فقال: البس هذه يا وزير فلبسها ثم قال له: رح أعلم الملـك بمـا قلتـه، فنـزل البسـًا 
تلـك الحلــة التــي لــم يلــبس مثلهــا، ثـم دخــل علــى الملــك وأخبــره بحــال جـودر وشــكل القصــر ومــا فيــه وقــال إن 

يا عسـكر فقـاموا كلهـم علـى األقـدام وقـال اركبـوا خـيلكم وهـاتوا جـوادي حتـى نـروح  جودرًا عزمك فقال: قوموا
إلى جودر، ثم إن الملك ركب وأخذ العساكر وتوجهوا إلى بيت جودر، وأمـا جـودر فإنـه قـال للمـارد: مـرادي 

لملـك أن تأتي لنا من أعوانك عفاريت في صفة اإلنس يكونوا عسكرًا، ويقفون في ساحة البيـت حتـى يـراهم ا
فيرعبونــه ويفزعونــه فيرتجــف قلبــه ويعلــم أن ســطوتي أعظــم مــن ســطوته فأحضــر مــائتين فــي صــفة عســكر 
متقلدين بالسالح الفاخر وهم شداد غالظ، فلما وصل الملك رأى القوم الشـداد الغـالظ فخـاف قلبـه مـنهم، ثـم 

لم عليــه وتمنــى بــين إنــه طلــع القصــر ودخــل علــى جــودر فــرآه جالســًا جلســة لــم يجلســها ملــك وال ســلطان فســ
  يديه وجودر لم يقم له ولم يعمل له مقامًا ولم يقل له اجلس بل تركه واقفًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة والثالثين بعد الستمائة 
بره ولم يقـل لـه اجلـس بـل قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جودرًا لما دخل عليه الملك لم يقم له ولم يعت 

تركه واقفًا حتى داخله الخوف فصار ال يقدر أن يجلس وال يخرج وصار يقول في نفسه لو كان خائفًا منـي 
مــا كــان تركنــي عــن ابلــه وربمــا يــؤذيني بســبب مــا فعلــت مــع أخويــه ثــم إن جــودرًا قــال: يــا ملــك الزمــان لــيس 

ا ســيدي ال تؤاخــذني فــإن الطعــم أحــوجني إلــى ذلــك ونفــذ شــيئًا مــثلكم أن يظلــم النــاس ويأخــذ أمــوالهم فقــال: يــ
القضاء ولـوال الـذنب مـا كانـت المغفـرة، وصـار يعتـذر إليـه علـى مـا سـلف منـه، ويطلـب منـه العفـو والسـماح 

 حتى من جملة االعتذار أنشد هذا الشعر: 

 ال تلمني فيما حصل منـي  يا أصيل الجدود سمح السجايا



 وٕان أكن ظالمًا فعفوك عني  إن تكن ظالمًا فعنك عفونـا

ومــا زال يتواضــع بــين يديــه حتــى قــال لــه: عفــا اهللا عنــك وأمــره بــالجلوس، فجلــس وخلــع عليــه ثيــاب األمــان، 
وأمر أخويه بمد السماط وبعد أن أكلـوا كسـى جماعـة الملـك وأكـرمهم، وبعـد ذلـك أمـر الملـك بالمسـير فخـرج 

ال ينصـب الـديوان إال فـي بيـت جـودر وزادت بينهمـا من بيت جودر، وصار كل يوم يأتي إلى بيـت جـودر و 
العشــرة والمحبــة ثــم إنهــم قــاموا علــى هــذه الحالــة مــدة وبعــد ذلــك خــال بــوزيره وقــال لــه يــا وزيــر أنــا خــائف أن 
يقتلنــي جــودر ويأخــذ الملــك منــي فقــال لــه: يــا ملــك الزمــان أمــا مــن قضــية أخــذ الملــك فــال تخــف فــإن حالــة 

حالة الملك وأخذ الملك حطه في قدره فإن كنت خائفًا أن يقتلك فإن لـك بنتـًا  جودر التي هو فيها أعظم من
فزوجها له وتصير أنت وٕاياه حالة واحـدة فقـال لـه: يـا وزيـر أنـت تكـون واسـطة بينـي وبينـه فقـال لـه: اعزمـه 

ى رآهـا عندك ثم إننا نسهر في قاعة وأمر بنتك أن تتزين بأفخر الثياب وتمر عليه من بـاب القاعـة فإنـه متـ
عشـقها فــإذا فهمنـا منــه ذلــك فأنـا أميــل عليــه وأخبـره أنهــا ابنتـك وأدخــل وأخــرج معـه فــي الكــالم بحيـث انــه لــم 
يكن عندك خبر بشيء من ذلك حتى يخطبها منك ومتى زوجته البنت صرت أنت وٕايـاه شـيئًا واحـدًا وتـأمن 

  منه وٕان مات ترث منه الكثير.
وعزمـه فجـاء إلـى سـرايا السـلطان وقعـدوا فـي القاعـة فـي أنـس زائـد فقال له: صدقت يا وزير وعمل الضيافة 

إلــى آخــر النهــار، وكــان الملــك أرســل إلــى زوجتــه أن تــزين البنــت بــأفخر زينــة وتمــر بهــا علــى بــاب القاعــة، 
فعملت كما قال ومرت بالبنت فنظرها جودر وكانـت ذات حسـن وجمـال ولـيس لهـا نظيـر، فلمـا حقـق جـودر 

وتفكفكـت أعضـاؤه واشـتد بـه العشـق والغـرام وأخـذه الوجـد والهيـام واصـفر لونـه، فقـال لـه النظر فيها قـال: آه 
ــا وزيــر هــذه البنــت بنــت مــن فإنهــا  ؟الــوزير: ال بــأس عليــك يــا ســيدي مــا لــي أراك متغيــرًا متواجعــاً  فقــال: ي

ك إياهـا. سلبتني وأخذت عقلي، فقال: هذه بنت حبيبك الملـك فـإن كانـت أعجبتـك أنـا أتكلـم مـع الملـك يزوجـ
فقــال: يــا وزيــر كلمــه وأنــا وحيــاتي أعطيــك مــا تطلــب وأعطــي الملــك مــا يطلبــه فــي مهرهــا ونصــير أحبابــًا 
وأصهارًا، فقال له الوزير: البد من حصول غرضك ثم إن الوزير حدث الملك سرًا وقال لـه: يـا ملـك الزمـان 

الســيدة آســية فــال تخيبنــي واقبــل  إن جــودرًا حبيبــك يريــد القــرب منــك، وقــد توســل بــي إليــك أن تزوجــه ابنتــك
سياقي مهما تطلبه فـي مهرهـا يدفعـه، فقـال الملـك: المهـر قـد وصـلني والبنـت جاريـة فـي خدمتـه وأنـا أزوجـه 

  إياها وله الفضل في القبول.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد الستمائة 

لملـــك الســـعيد، أن الملـــك شـــمس الدولـــة لمـــا قـــال لـــه وزيـــره إن جـــودر يريـــد القـــرب منـــه قالـــت: بلغنـــي أيهـــا ا
بتزويجه ابنتك قال له المهر قد وصلني والبنت جارية في خدمته وله الفضل في القبول وباتوا تلك الليلة ثم 
: أصبح الملك نصب ديوانًا وأحضـر فيـه الخـاص والعـام وحضـر شـيخ اإلسـالم، وجـودر خطـب البنـت وقـال



المهــر قــد وصــل وكتبــوا الكتــاب فأرســل جــودر إلحضــار الخــرج الــذي فيــه الجــواهر وأعطــاه للملــك فــي مهــر 
ابنته، ودقت الطبول وغنت الزمور وانتظمت عقود الفـرح ودخـل علـى البنـت وصـار هـو والملـك شـيئًا واحـدًا 

لطنة ولـم يزالـوا يرغبونـه وأقاما مع بعضهما مدة من األيام ثم مات الملك فصارت العساكر تطلب جودرًا للس
وهــو يمتنــع مــنهم حتــى رضــي، فجعلــوه ســلطانًا فــأمر ببنــاء جــامع علــى قبــر الملــك شــمس الدولــة، ورتــب لــه 

  األوقاف، وهو في خط البندقيين وكان بيت جودر في حارة اليمانية.
مــدة وجعــل  فلمــا تســلطن بنــى أبنيــة وجامعــًا وقــد ســميت الحــارة باســمه وصــار اســمها الجودريــة وأقــام ملكــاً  

أخويه وزيرين فقال سالمًا لسليم: يا أخي إلى متى هذا الحال فهل نقضي عمرنا كلـه ونحـن خادمـان لجـودر 
وال نفرح بسيادة وال سـعادة مـادام جـودر حيـًا قـال: وكيـف نصـنع حتـى نقتلـه ونأخـذ منـه الخـاتم والخـرج فقـال 

فقـال: إذا دبـرت لـك حيلـة علـى قتلـه هـل ترضـى سليم لسالم: أنت أعرف مني فدبر لنا حيلة لعلنا نقتله بهـا 
قال: رضـيت فاتفقـا علـى قتـل جـودر مـن  ؟أن أكون سلطانًا، وأنت وزير ميمنة ويكون الخاتم لي والخرج لك

شــأن حــب الــدنيا والرياســة، ثــم إن ســليمًا وســالمًا دبــرا حيلــة لجــودر وقــاال لــه: يــا أخانــا يجــب أن نفتخــر بــك، 
وتجبر خاطرنا فصارا يخادعانه ويقوال له اجبر خاطرنا وكل ضـيافتنا، فقـال ال  فتدخل بيوتنا وتأكل ضيافتنا

قـال سـالم: فـي بيتـي وبعـدما تأكـل ضـيافتي تأكـل ضـيافة أخـي، قـال: ال  ؟بأس فالضيافة في بيت مـن مـنكم
بأس وذهب مع سليم إلى بيته فوضـع لـه الضـيافة وحـط فيهـا السـم، فلمـا أكـل تفتـت لحمـه مـع عظمـه، فقـام 

ليأخذ الخاتم من إصـبعه فعصـى منـه، فقطـع إصـبعه بالسـكين، ثـم إنـه دعـك الخـاتم فحضـر لـه المـارد  سالم
وقــال: لبيــك فاطلــب مــا تريــد فقــال لــه: أمســك أخــي واقتلــه واحمــل االثنــين المســموم والمقتــول وارمهمــا قــدام 

كــانوا جالســين علــى العســكر، فأخــذ ســليمًا وقتلــه وحمــل االثنــين وخــرج بهمــا ورماهمــا قــدام أكــابر العســكر و 
فقــال لهــم: أخــوهم  ؟الســفرة فــي مقعــد البيــت يــأكلون. فلمــا نظــروا جــودرًا وســليمًا مقتــولين والــوزير هــذه الفعــال

سالم وٕاذا بسالم أقبل عليهم وقال: يا عسكر كلوا وابنسطوا، فإني ملكت الخاتم مـن أخـي جـودر وهـذا المـارد 
ال ينـازعني فـي الملـك ألنـه خـائن، وأنـا أخـاف أن يخـونني  خادم الخاتم قدامكم وأمرته بقتل أخـي سـليم حتـى

وهذا جودر صار مقتـوًال، وأنـا بقيـت سـلطانًا علـيكم هـل ترضـون بـي وٕاال أدعـك الخـاتم فيقـتلكم خادمـه كبـارًا 
  وصغارًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد الستمائة 
ــ ي أيهــا الملــك الســعيد، أن ســالمًا لمــا قــال للعســكر: هــل ترضــون بــي علــيكم ســلطانًا وٕاال أدعــك قالــت: بلغن

الخاتم فيقتلكم خادمه كبارًا وصـغارًا، وذهـب نـاس فـي تلـك الجنـازة ونـاس مشـوا قدامـه بالموكـب ولمـا وصـلوا 
ي علـى زوجـة أخـي إلى الديوان جلس على الكرسي وبايعوه على الملك، وبعد ذلك قال: أريـد أن أكتـب كتـاب

فقالوا: حتى تنقضـي العـدة فقـال: أنـا ال أعـرف عـدة وال غيرهـا وحيـاة رأسـي البـد أن أدخـل عليهـا هـذه الليلـة 
فكتبــوا لــه الكتــاب، وأرســلوا أعلمــوا زوجــة جــودر بنــت الملــك شــمس الدولــة فقالــت: دعــوه ليــدخل فلمــا دخــل 



المـاء فأهلكتـه ثـم إنهـا أخـذت الخـاتم وكسـرته عليها أظهرت له الفرح وأخذته بالترحيـب وحطـت لـه السـم فـي 
حتى ال يملكه أحد وشقت الخرج ثم أرسلت أخبرت شيخ اإلسالم وأرسلت تقول لهم: اختاروا لكم ملكًا يكون 

  عليكم سلطانًا وهذا ما انتهى إلينا من حكاية جودر بالتمام والكمال.
  

  النعمان بنتحكاية هند 
نت أحسن نساء زمانها فوصف للحجاج حسنها وجمالها فخطبها وبـذل وحكي أيضًا أن هند بنت النعمان كا

لهــا مــاًال كثيــرًا وتــزوج بهــا وشــرط لهــا عليــه بعــد الصــداق مــائتي ألــف درهــم فلمــا دخــل بهــا مكــث معهــا مــدة 
  طويلة ثم دخل عليها في بعض األيام وهي تنظر وجهها في المرآة وتقول: 

 تحللها بـغـلساللة أفراس   وما هند إال مهـرة عـربـية

 وٕان ولدت بغًال فجاء به البغل  فإن ولدت فحًال فللـه درهـا

فلمــا ســمع الحجــاج ذلــك انصــرف راجعــًا ولــم يــدخل عليهــا ولــم تكــن علمــت بــه فــأراد الحجــاج طالقهــا فبعــث 
 إليها عبد اهللا بن طاهر يطلقها فدخل عبد اهللا بن طاهر عليها فقال لهـا: يقـول لـك الحجـاج أبـو محمـد كـان

تأخر لك عليه من الصداق مائتي ألف درهم وهي هـذه حضـرت معـي ووكلنـي فـي الطـالق فقالـت: اعلـم يـا 
ابن طاهر أننا كنا معه واهللا ما فرحت به يومًا قط وٕان تفرقنا واهللا ال أندم عليـه أبـدًا وهـذه المائتـا ألـف درهـم 

ملـك بـن مـروان خبرهـا ووصـف لـه لك بشارة خالصي من كلب ثقيف ثم بعد ذلك بلغ أمير المـؤمنين عبـد ال
  حسنها وجمالها وقدها واعتدالها وعذوبة ألفاظها وتغزل ألحاظها فأرسل إليها يخطبها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد الستمائة 

روان لمـا بلغـه حسـن الجاريـة وجمالهـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أمير المؤمنين عبـد الملـك بـن مـ 
أرسل إليهـا يخطبهـا فأرسـلت إليـه كتابـًا تقـول فيـه: بعـد الثنـاء علـى اهللا والصـالة علـى نبيـه محمـد صـلى اهللا 
عليه وسلم، أما بعد فاعلم يا أمير المؤمنين أن الكلب ولغ في اإلناء فلمـا قـرأ كتابهـا أميـر المـؤمنين ضـحك 

ى اهللا عليــه وســلم: إذا ولــغ الكلــب فــي إنــاء أحــدكم فليغســله ســبعًا إحــداهن مــن قولهــا وكتــب لهــا قولــه صــل
بــالتراب وقــال: اغســلي القــذى عــن محــل االســتعمال فلمــا قــرأت كتــاب أميــر المــؤمنين لــم يمكنهــا المخالفــة، 
 وكتبت إليه تقـول: بعـد الثنـاء علـى اهللا تعـالى يـا أميـر المـؤمنين إنـي ال أجـري العقـد إال بشـرط فـإن قلـت مـا

  الشرط أقول أن يقود الحجاج محملي إلى بلدك التي أنت فيها ويكون حافيًا بملبوسه.
فلمــا قــرأ عبــد الملــك الكتــاب ضــحك ضــحكًا عاليــًا شــديدًا وأرســل إلــى الحجــاج يــأمره بــذلك فلمــا قــرأ الحجــاج 

يز فتجهـزت رسالة أمير المؤمنين أجاب ولم يخالف وامتثل األمـر ثـم أرسـل الحجـاج إلـى هنـد يأمرهـا بـالتجه
فــي محمــل وجــاء الحجــاج فــي موكبــه حتــى وصــل إلــى بــاب هنــد فلمــا ركبــت المحمــل وركــب حولهــا جواريهــا 
وخدمها ترجل الحجاج وهو حاف وأخذ بزمام البعير يقوده وسار بها فصارت تسخر منه وتهزأ به وتضـحك 



كشفتها حتى قابل وجههـا وجهـه عليه مع بالنتها وجواريها ثم إنها قالت لبالنتها: اكشفي لي ستارة المحمل ف
 فضحكت عليه فأنشد هذا البيت: 

 نواحـا تركتك فيها تسهرين  فإن تضحكي يا هند رب ليلة

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد الستمائة 

  ه هند بهذين البيتين: قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحجاج لما أنشد البيت أجابت
 فما فقدناه من مال ومـن نـسـب  وما نبالي إذا أرواحنـا سـلـمـت

 إذا اشتفى المرء من داء ومن عطب  المال مكتسب والعـز مـرتـجـع

ولــم تــزل تضــحك وتلعــب إلــى أن قربــت مــن بلــد الخليفــة فلمــا وصــلت إلــى البلــد رمــت مــن يــدها دينــارًا علــى 
مال إنه قد سـقط منـا درهـم فـانظر وناولنـا إيـاه، فنظـر الحجـاج إلـى األرض فلـم يـر األرض، وقالت له: يا ج

إال دينــارًا فقــال لهــا: هــذا دينــار فقالــت لــه: بــل هــو درهــم، فقــال لهــا: بــل هــو دينــار فقالــت: الحمــد هللا الــذي 
ؤمنين عبـد عوضنا بالدرهم دينـارًا فناولنـا إيـاه فخجـل الحجـاج مـن ذلـك، ثـم إنـه أوصـلها إلـى قصـر أميـر المـ

  الملك بن مروان، ودخلت عليه وكانت محظية عنده.
  
  
  
  

  حكاية هارون الرشيد مع البنت العربية
وحكي أيضًا أن أمير المؤمنين هارون الرشيد مـر فـي بعـض األيـام وصـحبته جعفـر البرمكـي وٕاذا هـو بعـدة 

  ألبيات: بنات يسقين الماء فعرج يريد الشرب وٕاذا إحداهن التفتت إليهم وأنشدت هذه ا
كي أستريح وتنطفي نار تأجج في العظـامقولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت المنام
دوام أما أنا فكما علمت فهل لوصلك مـن دنف تقلبه األكف على بساط مـن سـهـام

  فأعجب أمير المؤمنين مالحتها وفصاحتها.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  سادسة والثالثين بعد الستمائة وفي الليلة ال
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن أميــر المــؤمنين لمــا ســمع هــذه األبيــات مــن البنــت أعجبتــه مالحتهــا 

قـال: مـن مقـولي قـال: إذا كـان كالمـك  ؟وفاصحتها فقال لها: يـا بنـت الكـرام هـذا مـن مقولـك أم مـن منقولـك
  تقول:  صحيحًا فأمسكي المعنى وغيري القافية فأنشدت

كي أستريح وتنطفي نار تأجج في الـبـدنقولي لطيفك ينثني عن مضعجي وقت الوسن
ثـمـن أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دنف تقلبه األكف على بالط مـن شـجـن

فقال لها: واآلخر مسروق قالت: بل كالمي فقال لها: إن كان كالمك أيضًا فأمسكي المعنى وغيـري القافيـة 
  ت تقول: فجعل

 كي أستريح وتنطفي نار تأجـج الـفـؤادقولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الرقاد

سـداد أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دنف تقلبه األكف على بساط مـن سـهـاد
فقــال لهــا: واآلخــر مســروق، فقالــت: بــل كالمــي فقــال لهــا: إن كــان كالمــك فأمســكي المعنــى وغيــري القافيــة 

    فقالت:
الضلـوع كي أستريح وتنطفي نار تأجج فيقولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهجوع

 أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من رجوع دنف تقلبه األكف على بساط مـن دمـوع 

قالت: من أوسطه بيتًا وأعـاله عـامودًا فعلـم أميـر المـؤمنين أنهـا  ؟فقال لها أمير المؤمنين: من أي حي أنت
فقــال: مــن أعــاله شــجرة وأينعهــا ثمــرة، فقبلــت  ؟يــر الحــي، ثــم قالــت لــه: وأنــت مــن أي رعــاة الخيــلبنــت كب

األرض وقالــت: أيــدك اهللا يــا أميــر المــؤمنين ودعــت لــه ثــم انصــرفت مــع بنــات العــرب فقــال الخليفــة لجعفــر: 
كرامة تهدى جارية إلـى البد من زواجها فتوجه إلى أبيها وقال له: إن أمير المؤمنين يريد ابنتك فقال: حبًا و 

حضــرة موالنــا أميـــر المــؤمنين، ثــم جهزهـــا وحملهــا إليـــه فتزوجهــا ودخــل بهـــا فكانــت عنــده مـــن أعــز نســـاءه 
وأعطى والدها ما يستره بـين العـرب مـن األنعـام. ثـم بعـد ذلـك انتقـل والـدها إلـى رحمـة اهللا تعـالى فـورد علـى 

شــاهدته وعليــه الكآبــة نهضــت ودخلــت إلــى حجرتهــا الخليفــة خبــر وفــاة أبيهــا، فــدخل عليهــا وهــو كئيــب فلمــا 
قالـت: مـات والـدي  ؟وخلعت كل ما كان عليها ولبسـت الحـداد وأقامـت النعـي عليـه فقيـل لهـا: مـا سـبب هـذا

قالت: وجهك يا أمير المـؤمنين  ؟فمضوا إلى الخليفة فأخبروه، فقام وأتى إليها وسألها من أخبرك بهذا الخبر
ي من منذ ما استقريت عندك ما رأيـت هكـذا إال فـي هـذه المـرة ولـم يكـن لـي مـا قالت: ألن ؟قال: وكيف ذلك

أخـاف عليـه إال والـدي لكبـره ويعـيش رأسـك يـا أميـر المـؤمنين، فتغرغـرت عينـاه بالـدموع وعزاهـا فيـه وأقامــت 
  مدة حزينة على والدها ثم لحقت به رحمة اهللا عليهم أجمعين.

ار النســاء وأشــعارهن وممــا يحكــى أيهــا الملــك الســعيد، أن أميــر مــا حكــاه األصــمعي لهــارون الرشــيد مــن أخبــ
المـــؤمنين هـــارون الرشـــيد أرق أرقـــًا شـــديدًا فـــي ليلـــة مـــن الليـــالي فقـــام مـــن فراشـــه وتمشـــى مـــن مقصـــورة إلـــى 
مقصــورة ولــم يــزل قلقــًا فــي نفســه قلقــًا زائــدًا فلمــا أصــبح قــال: علــي باألصــمعي فخــرج الطواشــي إلــى البــوابين 



كــم أميــر المــؤمنين أرســلوا إلــى األصــمعي، فلمــا حضــر علــم بــه أميــر المــؤمنين فــأمر بإدخالــه وقــال: يقــول ل
ـــا أصـــمعي أريـــد منـــك أن تحـــدثني بـــأجود مـــا ســـمعت مـــن أخبـــار النســـاء  ـــه: ي وأجلســـه ورحـــب بـــه، وقـــال ل

  وأشعارهن، فقال: سمعًا وطاعة لقد سمعت كثيرًا ولم يعجبني سوى ثالثة أبيات أنشدهن ثالث بنات.
  ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدر 

 

  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن األصــمعي قــال ألميــر المــؤمنين: لقــد ســمعت كثيــرًا ولــم يعجبنــي ســوى 

أنـي أقمـت سـنة فـي ثالثة أبيات أنشدهن ثالث بنات، فقال: حدثني بحديثهن، فقال: اعلم يا أمير المـؤمنين 
البصرة فاشتد علي الحر يومًا من األيام فطلبت مقيًال أقيل فيه فلم أجد، فبينما أنا ألتفت يمينًا وشـماًال، وٕاذا 
ببساط مكنوس مرشـوش وفيـه دكـة مـن خشـب وعليهـا شـباك مفتـوح تفـوح منـه رائحـة المسـك فـدخلت البسـاط 

ًا مــن جاريــة وهــي تقــول: يــا اخــوتي إننــا جلســنا وجلســت علــى الدكــة وأردت االضــطجاع فســمعت كالمــًا عــذب
يومنا هذا على وجه المؤانسة، فتعالين نطرح ثالثمائة دينار وكـل واحـدة منـا تقـول بيتـًا مـن الشـعر فكـل مـن 

  قالت البيت األعذب المليح، كانت الثالثمائة دينار لها فقلن: حبًا وكرامة فقالت الكبرى بيتًا وهو هذا: 
 أعجبـا ولو زارني مستيقظًا كان  وم مضجعيعجبت أن زار في الن

  فقالت الوسطى بيتًا وهو هذا: 
 فقلت له أهًال وسهًال ومرحبا  وما زارني في النوم إال خياله

  فقالت الصغرى بيتًا وهو هذا: 
 ضجيعي ورباه من المسك أطيبا  بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة

ر علـى كـل حـال فنزلـت مـن علـى الدكـة وأردت االنصـراف، فقلت: إن كـان لهـذا المثـال جمـال، فقـد تـم األمـ
وٕاذا بالباب قد فتح وخرجت منه جارية وهي تقول: اجلس يا شيخ فطلعت علـى الدكـة ثانيـًا وجلسـت فـدفعت 
لــي ورقــة فنظــرت فيهــا خطــًا فــي نهايــة الحســن، مســتقيم االلفــات مجــوف الهــاآت مــدور الــواوات مضــمونها: 

أننــا ثــالث بنــات أخــوات جلســنا علــى وجــه المؤانســة وطرحنــا ثالثمائــة دينــار،  نعلــم الشــيخ أطــال اهللا بقــاءه،
وشــرطنا أن كــل مــن قالــت البيــت األعــذب األملــح كــان لهــا الثالثمائــة دينــار، وقــد جعلنــاك الحــاكم فــي ذلــك 
فاحكم بما ترى والسالم فقلت للجارية: علي بداوة وقرطاس فغابت قليًال وخرجت إلي بـدواة مفضضـة وأقـالم 

  ذهبة فكتبت هذه األبيات: م
 حديث امرئ قاسى األمور وجربا  أحدث عن خود تـحـدثـن عـن

 تملكن قلبًا للمـشـوق مـعـذبـا  ثالث كبكرات الصبـاح صـبـاح 

 من الرأي قد أعرض عمن تجنبـا  خلون وقد نامـت عـيون كـثـيرة

 لـعـبـانعم واتخذن الشعر لهوًا وم  فيحن بما يخفين من داخل الحـشـا



 تبسم عن عذاب المقـالة أشـنـبـا  فقالت عـروب ذات تـيه عـزيزة

 ولو زارني مستيقظًا كان أعجـبـا  عجبت له إن زار في النوم مضجعي

 تنفست الوسطى وقالت تـطـربـا  فلما انقضى ما خرقت بتضـاحـك

 فقلت له أهًال وسهًال ومـرحـبـا  وما زارني في النـوم إال خـيالـه

 بلفظ لها كان أشـهـى وأعـذبـا  وأحسنت الصغرى وقالت مـجـيبة

 ضجيعي ورباه من المسك أطـيبـا  بنفسي وأهلي مـن أرى كـل لـيلة

 لي الحكم لم أترك لذي اللب معتبـا  فلما تدبرت الذي قـلـن وانـبـرى

 أقـربـا رأيت التي قالت إلى الحق  حكمت لصغراهن في الشعر أننـي

  رزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شه
 

  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن األصمعي قال: وبعد أن كتبت األبيات دفعت الورقة إلى الجاريـة، فلمـا 

مــن فــوق  صــعدت نظــرت إلــى القصــر وٕاذا بــرقص وصــفق والقيامــة قائمــة فقالــت: مــا بقــي لــي إقامــة فنزلــت
الدكـــــة وأردت االنصـــــراف وٕاذا بالجاريـــــة تنـــــادي وتقـــــول: اجلـــــس يـــــا أصـــــمعي، فقلـــــت: ومـــــن أعلمـــــك أنـــــي 

فقالـــت: يـــا شـــيخ إن خفـــي علينـــا اســـمك فمـــا خفـــي علينـــا نظمـــك، فجلســـت وٕاذا بالبـــاب قـــد فـــتح  ؟األصـــمعي
صـنيعها  وخرجت منه الجارية األولى وفي يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى فتفكهت وتحليـت وشـكرت

وأردت االنصراف، وٕاذا بالجارية تقـول: اجلـس يـا أصـمعي، فرفعـت بصـري إليهـا فنظـرت كفـًا أحمـر فـي كـم 
أصفر فخلته البدر يشرق من تحت الغمام ورمت صرة فيهـا ثالثمائـة دينـار، هـذه إلـي وهـو منـي إليـك هديـة 

ر المـؤمنين أطـال اهللا بقـاءك فقـال: يـا أميـ ؟في نظير حكمك، فقال له أميـر المـؤمنين: لمـا حكمـت للصـغرى
إن الكبــرى قالــت عجبــت لــه أن زار فــي النــوم مضــجعي، وهــو محجــوب معلــق علــى شــرط يقــع وقــد ال يقــع. 
وأمــا الوســطى فقــد مــر بهــا طيــف خيــال فــي النــوم فســلمت عليــه وأمــا بيــت الصــغرى فإنهــا ذكــرت فيــه أنهــا 

تـه بنفسـها وأهلهـا وال يفـدى بـالنفس إال ضاجعته مضاجعة حقيقية، وشمت منه أنفاسًا أطيب من المسـك وفد
  من هو أعز منها، فقال الخليفة: أحسنت يا أصمعي ودفع إليه ثالثمائة دينار مثلها في نظير حكايته.

  
  حكاية جميل بن معمر ألمير المؤمنين هارون الرشيد

، فقـــال لـــي: يـــا وحكـــي أيضـــا أن مســـرور الخـــادم قـــال: أرق أميـــر المـــؤمنين هـــارون الرشـــيد ليلـــة أرقـــًا شـــديداً 
فخرجــت إلــى الــدهليز فوجــدت جميــل بــن معمــر العــذري، فقلــت لــه: أجــب  ؟مســرور مــن بالبــاب مــن الشــعراء

أمير المؤمنين، فقال سمعًا وطاعة فدخلت ودخل معـي إلـى أن صـار بـين يـدي هـارون الرشـيد فسـلم بسـالم 



ميــل أعنــدك شــيء مــن األحاديــث الخالفــة فــرد عليــه الســالم وأمــره بــالجلوس ثــم قــال لــه هــارون الرشــيد: يــا ج
قال: نعم يا أمير المؤمنين أيها أحبب إليك وما عاينته ورأيته أو ما سمعته ووعيتـه، فقـال: حـدثني  ؟العجيبة

بما عاينته ورأيته قال: نعم يا أميـر المـؤمنين أقبـل علـي بكليتـك واصـغ إلـي بأذنـك، فعمـد الرشـيد إلـى مخـدة 
محشــوة بــريش النعــام، فجعلهــا تحــت فخذيــه ثــم مكــن منهــا مرفقيــه، مــن الــديباج األحمــر المــزركش بالــذهب 

وقــال: هلــم بحــديثك يــا جميــل، فقــال: اعلــم يــا أميــر المــؤمنين أنــي كنــت مفتونــًا بفتــاة محبــًا لهــا وكنــت أتــردد 
  إليها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد الستمائة 
ــم قالــت: ب  ــديباج قــال: هل لغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الخليفــة هــارون الرشــيد لمــا اتكــأ علــى مخــدة مــن ال

بحديثك يا جميـل، فقـال: اعلـم يـا أميـر المـؤمنين أنـي كنـت مفتونـًا بفتـاة محبـًا لهـا وكنـت أتـردد إليهـا إذ هـي 
ــدنيا ثــم إن أهلهــا رحلــوا بهــا لقلــة المرعــى فأقمــت مــدة لــم أ رهــا، ثــم إن الشــوق أقلقنــي ســؤالي وبغيتــي مــن ال

وجـــذبني إليهـــا فحـــدثتني نفســـي بالمســـير إليهـــا فلمـــا كنـــت ذات ليلـــة مـــن الليـــالي هزنـــي الشـــوق إليهـــا فقمـــت 
وشـــددت رحلـــي علـــى نـــاقتي وتعممـــت بعمـــامتي ولبســـت أطمـــاري وتقلـــدت بســـيفي واعتقلـــت رمحـــي وركبـــت 

انــت ليلــة مظلمــة مدلهمــة، وأنــا مــع نــاقتي، وخرجــت طالبــًا لهــا وكنــت أســرع فــي المســير فســرت ذات ليلــة وك
ذلــك أكابــد هبــوط األوديــة وصــعود الجبــال فأســمع زئيــر األســود وعــواء الــذئاب وأصــوات الوحــوش مــن كــل 
جانب وقد ذهل عقلي وطاش قلبي ولساني ال يفتر عن ذكر اهللا تعالى فبينما أنا أسير على هـذا الحـال، إذ 

التـي كنـت فيهـا وغلـب علـي النـوم، وٕاذا أنـا بشـيء لطمنـي غلبني النوم فأخذت بي الناقة على غير الطريـق 
فــي رأســي فانتبهــت فزعــًا مرعوبــًا. وٕاذا بأشــجار وأنهــار وأطيــار علــى تلــك األغصــان تغــرد بلغاتهــا وألحانهــا 
وأشــجار ذلــك المــرج مشــتبك بعضــها بــبعض، فنزلــت عــن نــاقتي وأخــذت بزمامهــا فــي يــدي ولــم أزل أتلطــف 

ــًا علــى بــالخالص، إلــى أن خرجــت بهــا مــ ن تلــك األشــجار إلــى أرض فــالة فأصــلحت كورهــا واســتويت راكب
ظهرها، وال أدري إلى أين أذهب وال إلى أي مكان تسوقني األقدار فمددت نظري في تلك البرية فالحت لي 
نــار فــي صــدرها فــوكزت نــاقتي وســرت متوجهــًا إليهــا حتــى وصــلت إلــى تلــك النــار فقربــت منهــا وتأملــت وٕاذا 

رمــح مركــوز ودابـة قائمــة وخيــل واقفــة وٕابـل ســائحة فقلــت فــي نفسـي يوشــك أن يكــون لهــذا بخبـاء مضــروب و 
الخباء شـأن عظـيم فـإني ال أرى فـي تلـك البريـة سـواه، ثـم تـدقمت إلـى جهـة الخبـاء وقلـت: السـالم علـيكم يـا 

بــدر إذا أهــل الخبــاء ورحمــة اهللا وبركاتــه، فخــرج إلــي مــن الخبــاء غــالم مــن أبنــاء التســع عشــرة ســنة فكأنــه ال
أشرق والشجاعة بين عينيه، فقال: وعليك السالم ورحمـة اهللا وبركاتـه يـا أخـا العـرب، إنـي أظنـك ضـاًال عـن 

  الطريق فقلت: األمر كذلك أرشدني يرحمك اهللا.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة األربعين بعد الستمائة 
أن جميل قال للغالم أرشدني يرحمـك اهللا فقـال يـا أخـا العـرب إن بلـدنا هـذه قالت: بلغني أيها الملك السعيد، 

مسبعة وهذه الليلة مظلمة موحشة شديدة الظلمة والبرد وال آمن عليك من الوحوش أن تفترسك فانزل عنـدي 
على الرحب والسعة فإذا كان الغد أرشدتك إلى الطريق فنزلت عن ناقتي وعلقتها بفضـل زمامهـا ونزعـت مـا 

ان علــي مــن الثيــاب وتخففــت وجلســت ســاعة، وٕاذا بالشــاب قــد عمــد إلــى شــاة فــذبحها وٕالــى نــار فأضــرمها كــ
وأججهــا، ثــم دخــل الخبــاء وأخــرج أبــرارًا ناعمــة وملحــًا طيبــًا وأقبــل يقطــع مــن ذلــك اللحــم قطعــًا ويشــويها علــى 

وأنشــد يقــول هــذه النــار ويعطينــي ويتنهــد ســاعة ويبكــي أخــرى ثــم شــهق شــهقة عظيمــة وبكــى بكــاء شــديدًا 
  األبيات: 

 ومقلة انسانهـا بـاهـت  لم يبق إال نفس هـامـت

 إال وفيه سبقـم كـابـت  لم يبق في أعضائه مفصل

 توقـد إال أنـه سـاكـت  ودمعة جـار وأحـشـاؤه

 يا ويح من يرحمه الشامت  تبكي له أعـداؤه رحـمة

غالم عاشق ولهـان وال يعـرف الهـوى إال مـن ذاق طعـم قال جميل: فعلمت عند ذلك يا أمير المؤمنين، أن ال
ثم راجعت نفسي وقلت: كيف أتهجم عليه بالسؤال وأنا فـي منزلـه فرعـت  ؟الهوى فقلت في نفسي: هل أسأله

نفس وأكلت من ذلك اللحم كفايتي فلما فرغنا من األكل قام الشاب ودخل الخباء وأخرج طشتًا نظيفـًا وابريقـًا 
الحرير أطرافه مزركشة بالذهب األحمـر، وقمقمـًا ممتلئـًا مـن مـاء الـورد الممسـك فعجبـت  حسنًا، ومنديًال من

من ظرفه ورقة حاشيته وقلت في نفسي: لم أعرف الظرف فـي الباديـة ثـم غسـلنا يـدينا وحـدثنا سـاعة ثـم قـام 
ك فقـد ودخل الخباء وفصل بيني وبينه بفاصل من الديباج األحمر وقال: ادخل يا وجه العرب وخـذ مضـجع

لحقك في هذه الليلة تعب وفي سفرتك هذه نصب مفرط فدخلت وٕاذا أنـا بفـراش مـن الـديباج األخضـر، فعنـد 
  ذلك نزعت ما علي من الثياب وبت ليلة لم أبت في عمري مثلها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الواحدة واألربعين بعد الستمائة 
يها الملك السعيد، أن جمـيًال قـال: فبـت ليلـة لـم أبـت فـي عمـري مثلهـا وكـل ذلـك وأنـا متفكـر قالت: بلغني أ 

في أمر هذا الشاب، إلى أن جن الليـل ونامـت العيـون فلـم أشـعر إال بصـوت خفـي لـم أسـمع ألطـف منـه وال 
بـه وهمـا أرق حاشية فرفعت الفاصل المضـروب بيننـا وٕاذا أنـا بصـبية لـم أر أحسـن منهـا وجهـًا وهـي فـي جان

يبكيـــان ويتشـــاكيان ألـــم الهـــوى والصـــبابة والجـــوى وشـــدة اشـــتياقهما إلـــى التالقـــي فقلـــت: يـــا للعجـــب مـــن هـــذا 
الشــخص الثــاني ألنــي لمــا دخلــت هــذا البيــت لــم أر فيــه غيــر هــذا الفتــى ومــا عنــده أحــد، ثــم قلــت فــي نفســي 

المكـان وتفـردت بـه، ثـم أمعنـت  الشك أن هذه البنت من بنات الجن تهوى هذا الغالم وقد تفـرد بهـا فـي هـذا



النظر فيها فإذا هي أنسية عربية إذا أسفرت عن وجهها تخجل الشمس المضيئة وقد أضاء الخباء من نـور 
  وجهها، فلما تحققت أنها محبوبته تذكرت غيرة المحبة فأرخيت الستر وغطيت وجهي ونمت.

لفرض ثـم قلـت لـه: يـا أخـا العـرب فلما أصبحت لبست ثيابي وتوضأت لصالتي وصليت ما كان علي من ا
هل لك أن ترشدني إلى الطريق وقد تفضلت علي، فنظر إلي وقال: على رسلك يـا أخـا العـرب إن الضـيافة 
ثالثة أيام وما كنت بالذي يهديك إال بعد ثالثة أيام قال جميـل فأقمـت عنـده ثالثـة أيـام، فلمـا كـان فـي اليـوم 

اسمه ونسبه. فقال: أمـا نسـبي فأنـا مـن بنـي عـذرة، وأمـا اسـمي أنـا الرابع جلسنا للحديث فحدثته وسألته عن 
فالن ابن فالن وعمي فالن فإذا هو ابن عمي يا أمير المؤمنين وهو من أشرف بيت مـن بنـي عـذرة، فقلـت 
يا ابن العم ما حملك على ما أراه منك من االنفراد في هذه البرية، وكيف تركت نعمتك ونعمة آبائك وكيف 

فلمـا سـمع يـا أميـر المـؤمنين كالمـي تغرغـرت عينـاه  ؟وٕاماءك وانفردت بنفسك في هذا المكـان تركت عبيدك
بالدموع والبكاء، ثم قال: يا ابن العم إني كنـت محبـًا البنـة عمـي مفتونـًا بهـا هائمـًا بحبهـا مجنونـًا فـي هواهـا 

نــي عــذرة ودخــل بهــا ال أطيــق الفــراق عنهــا فــزاد عشــقي لهــا فخطبتهــا مــن عمــي، فــأبى وزوجهــا لرجــل مــن ب
وأخــذها إلــى المحلــة التــي هــو فيهــا مــن العــام األول، فلمــا بعــدت عنــي واحتجبــت عــن النظــر إليهــا حملتنــي 
لوعات الهوى وشدة الشوق والجوى على ترك أهلي ومفارقـة عشـيرتي وخالنـي وجميـع نعمتـي وانفـردت بهـذا 

بـة فـي ذروة هـذا الجبـل وهـي كـل ليلـة عنـد قـال: هـي قري ؟البيت في البرية وألفت وحدتي فقلت: وأين بيوتهم
نوم العيون وهدوء الليل تنسل من الحي سرًا بحيث ال يشعر بهـا أحـد فأقضـي منهـا بالحـديث وطـرًا وتقضـي 
هي كذلك، وها أنا مقيم على ذلك الحال أتسلى بها ساعة من الليـل ليقضـي اهللا أمـرًا كـان مفعـوًال أو يـأتيني 

حكم اهللا لي وهو خير الحاكمين، ثم قال جميل: فلما أخبرني الغـالم يـا أميـر األمر على رغم الحاسدين أو ي
المــؤمنين غمنــي أمــره وصــرت مــن ذلــك حيــران لمــا أصــابني مــن الغيــرة فقلــت لــه: يــا ابــن العــم هــل أن أدلــك 
على حيلة أشير بها عليك وفيها إن شاء اهللا عين الصالح وسبيل الرشد والنجاح وبها يزيـل اهللا عنـك الـذي 
تخشاه، فقال الغالم: قل لي يا ابن العم، فقلت له: إذا كان الليل وجاءت الجارية فاطرحها على ناقتي فإنهـا 
ســريعة الــرواح واركــب أنــت جــوادك وأنــا أركــب بعــض هــذه النيــاق وأســير بكمــا الليلــة جميعهــا، فمــا يصــبح 

حبوبـة قلبـك وأرض اهللا واسـعة الصباح إال وقد قطعت بكما براري وقفارًا وتكـون قـد بلغـت مـرادك وظفـرت بم
  فضاها وأنا واهللا مساعدك ما حييت بروحي ومالي وسيفي.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد الستمائة 
لليــل قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن جمــيًال لمــا قــال البــن عمــه علــى أخــذ الجاريــة ويــذهبان بهــا فــي ا

ويكون عونًا لـه ومسـاعدًا مـدة حياتـه فلمـا سـمع ذلـك قـال: يـا ابـن العـم حتـى أشـاورها فـي ذلـك، فإنهـا عاقلـة 
لبيبــة بصــيرة بــاألمور قــال جميــل: فلمــا جــن الليــل وحــان وقــت مجيئهــا وهــو ينتظرهــا فــي الوقــت المعلــوم، 



م هبـوب الـريح الـذي يهـب مـن فأبطأت عن عادتها فرأيت الفتى خرج من باب الخبـاء وفـتح فـاه وجلـس يتنسـ
  نحوها وينشد هذين البيتين: 

 من بلدة فيها الحبيب مـقـيم  ريح الصبا يهدي إلي نـسـيم

 أفتعلمين متى يكـون قـدوم  يا ريح فيك من الحبيب عالمة

 ثم دخل الخباء وقعـد سـاعة زمانيـة وهـو يبكـي ثـم قـال: يـا ابـن العـم إن البنـة عمـي فـي هـذه الليلـة نبـأ وقـد 
حدث لها أو عاقها عني عائق، ثم قال لي: كن مكانك حتى آتيك بالخبر ثم أخذ سـيفه وترسـه وغـاب عنـي 
ساعة من الليـل ثـم أقبـل وعلـى يـده شـيء يحملـه، ثـم صـاح علـي فأسـرعت إليـه فقـال يـا ابـن العـم أتـدري مـا 

ت إلينــا فتعــرض لهــا فــي فقلــت: ال واهللا، فقــال: لقــد فجعــت فــي ابنــة عمــي هــذه الليلــة ألنهــا قــد توجهــ ؟الخبــر
طريقها أسد فافترسها ولم يبق منها إال ما ترى ثم طرح ما كان على يده فإذا هو مشاش الجارية ومـا فضـل 
من عظامها، ثم بكى بكاء شديدًا ورمى القوس من يده وأخـذ كيسـًا علـى يـده ثـم قـال: ال تبـرح إلـى أن آتيـك 

وبيده رأس أسد فطرحه من يده، ثم طلب ماء فأتيتـه بـه إن شاء اهللا تعالى ثم سار فغاب عني ساعة ثم عد 
 فغسل فم األسد وجعل يقبله ويبكي وزاد حزنه عليها وجعل ينشد هذه األبيات: 

 هلكت وقد هيجت لي بعدها حزنـا  أال أيها الليث المـغـر بـنـفـسـه

 وصيرت بطن األرض قبرًا لها رهنا  وصيرتني فردًا وقد كنـت ألـفـهـا

 خـدنـا معاذ إليها أن تريني لـهـا  دهر ساءنـي بـفـراقـهـاأقول ال

ثم قال: يا ابـن العـم سـألتك بـاهللا وبحـق القرابـة والـرحم التـي بينـي وبينـك أن تحفـظ وصـيتي فسـتراني السـاعة 
ميتًا بين يديك فـإذا كـان ذلـك فغسـلني وكفنـي أنـا وهـذا الفاضـل مـن عظـام ابنـة عمـي فـي هـذا الثـوب وادفنـا 

  في قبر واحد واكتب على قبرنا هذين البيتين: جميعًا 
 والشمل مجتمع والدار والوطـن  كنا على ظهرها والعيش في رغد

 الكـفـن وصار معنا في بطنها  ففرق الدهـر والـتـصـريفـا

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد الستمائة 
أيها الملك السعيد، أن الغالم وصى جميل بأن يكتب بعد موته على قبره بيتين مـن الشـعر ثـم قالت: بلغني 

بكى بكاء شديدًا ودخل الخباء وغاب عني ساعة وخرج وصار يتنهد ويصـيح ثـم شـهق شـهقة ففـارق الـدنيا. 
ليـه فلما رأيت ذلك منه عظم علـي وكبـر عنـدي حتـى كـدت أن ألحـق بـه مـن شـدة حزنـي عليـه، ثـم تقـدمت إ

فأضجعته وفعلت به ما أمرني من العمل وكفنتهما ودفنتهما جميعـًا فـي قبـر واحـد وأقمـت عنـد قبرهمـا ثالثـة 



أيام، ثم ارتحلت وأقمت سنتين أتردد إلـى زيارتهمـا وهـذا مـا كـان مـن حـديثهما يـا أميـر المـؤمنين، فلمـا سـمع 
  الرشيد كالمه استحسنه وخلع عليه وأجازه جائزة حسنة.

  
  ة بن المغيرةحكاية ضمر 

   التي حكاها حسين الخليع لهارون الرشيد
وحكـــى أيضـــًا أيهـــا الملـــك الســـعيد أن هـــارون الرشـــيد أرق ليلـــة فوجـــه إلـــى األصـــمعي وٕالـــى حســـين الخليـــع 
فأحضرهما وقال: حدثاني وابدأ أنت يا حسين فقال: نعم يا أمير المؤمنين خرجت في بعض السنين منحدرًا 

بـن سـليمان الربعـي بقصـيدة فقبلهـا وأمرنـي بالمقـام فخرجـت ذات يـوم إلـى المريـد  إلى البصرة ممتـدحًا محمـد
وجعلت المهالبة طريقي فأصابني حر شديد، فدنوت من باب كبير ألستسقي، وٕاذا أنا بجارية كأنهـا قضـيب 
يثنــي ســـناء العينــين زجـــاء الحـــاجبين أســيلة الخـــدين عليهـــا قمــيص جلنـــاري ورداء صـــنعاني قــد غلبـــت شـــدة 

يــــديها حمــــرة قميصــــها يــــتألأل مــــن تحــــت القمــــيص ثــــديان كرمــــانتين وبطــــن كطــــي القبــــاطي بعكــــن  بيــــاض
كالقراطيس الناصعة المعقودة بالمسك محشوة، وهي يا أمير المؤمنين متقلدة بخرز من الذهب األحمر وهو 

وأنـف  بين نهديها، وعلى صحن جبينهـا طـرة كالسـبح ولهـا حابـان مقرونـان وعينـان نجـالوان وخـدان أسـيالن
أقنى تحته ثغر كاللؤلؤ وأسنان كالدر وقد غلب عليها الطيب وهي والهة حيرانة ذاهبة تـروح وتجـيء تخطـو 

  على أكباد محبيها في مشيها وقد سيقانها أصوات خلخالها فهي كما قال فيها الشاعر: 
 مرسل من حسنها مثال  كل جزء في محاسنها

سـلم عليهـا فـإذا الـدار والـدهاليز والشـارع قـد عبـق بالمسـك فسـلمت فهبتها يا أمير المؤمنين ثم دنوت منهـا أل
عليهــا فــردت علــي بلســان خاشــع وقلــب حــزين بلهــب الوجــد محتــرق، فقلــت لهــا: يــا ســيدتي إنــي شــيخ غريــب 

قالت: إليك عني يـا شـيخ فـإني مشـغولة عـن المـاء  ؟وأصابني عطش أفتأمرين لي بشربة ماء تؤجرين عليها
  والزاد.

  الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد
  

  وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد الستمائة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الجاريـــة قالـــت: إنـــي مشـــغولة عـــن المـــاء والـــزاد فقلـــت: ألي علـــة يـــا  

اء، قالــت: إنــي أعشــق مــن ال ينصــفني وأريــد مــن ال يريــدني ومــع ذلــك فــإني ممتحنــة بمراقبــة الرقبــ ؟ســيدتي
قالت: نعم وذلك أفضل ما ركب فيـه مـن  ؟فقلت: وهل يا سيدتي على بسيطة األرض من تريدينه وال يريدك

قالـت: هاهنـا طريقـه وهـذا وقـت اجتيـازه، وقلـت  ؟الجمال والكمال والدالل وقلت: وما وقوفك في هذا الـدهليز
فتنفسـت الصـعداء  ؟هـذا الوجـد لها: يـا سـيدتي فهـل اجتمعتمـا فـي وقـت مـن األوقـات وتحـدثتما حـديثًا أوجـب
 وأرخت دموعها على خدها كظل سقط على ورد ثم أنشدت هذين البيتين: 



 نشم جنى اللذات في عيشة رغد  وكنا كغصني بانة فـوق روضة

 فرد فيا من رأى فردًا يحن إلى  فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع

مس علـى حيطـان أهلـه فأحسـب أنهـا هـو وربمـا قالـت: أرى الشـ ؟قلت: يا هذا فما بلغ من عشقك لهذا الفتى
أراه بغتة فأبهت ويهرب الدم والروح من جسدي وأبقى األسبوع واألسبوعين بغير عقـل، فقلـت لهـا: اعـذريني 
فإني على مثل ما بك من الصبابة مشتغل البال بالهوى وانتحال الجسم وضعف القوى أرى بك من شحوب 

قالــت  ؟لهــوى وكيــف ال يمســك الهــوى وأنــت مقيمــة فــي أرض البصــرةاللــون ورقــة البصــر مــا يشــهد بتبــاريح ا
واهللا كنــت قبــل محبتــي هــذا الغــالم فــي غايــة الــدالل بهيئــة الجمــال والكمــال ولقــد فتنــت جميــع ملــوك البصــرة 

قالـت: نوائـب الـدهر ولحـديثي وحديثـه شــأن  ؟حتـى افتـتن بـي هـذا الغـالم قلــت: يـا هـذه مـا الـذي فـرق بينكمــا
قعــدة فـي يــوم نيــروز ودعــوت عـدة مــن جــواري البصــرة وفـي تلــك الجــواري جاريــة ســيران، عجيـب وذلــك أنــي 

وكان ثمنها عليه من عمان ثمانين ألف درهم وكانت لي محبة وبي مولعة، فلما دخلت رمت نفسها وكـادت 
ببطنـــي قرضـــًا وعضـــًا ثـــم خلونـــا نتـــنعم بالشـــراب إلـــى أن يتهيـــأ طعامنـــا ويتكامـــل ســـرورنا وكانـــت تالعبنـــي 

العبها فتارة أنا فوقهـا وتـارة هـي فـوقي، فحملهـا السـكر علـى أن ضـربت يـدها إلـى دكتـي فحلتهـا مـن غيـر وأ
ريبة كانت بيننا ونزل سروالي بالمالعبة فبينما نحن كذلك إذ دخل هو علـى حـين غفلـة، فـرأى ذلـك فاغتـاظ 

  لذلك وانصرف عني انصراف الهرة العربية إذا سمعت صالصل لجامها فولى خارجًا.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد الستمائة 

قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك الســعيد، أن الجاريـة قالــت لحسـين الخليــع: إن محبـوبي لمــا رأى مـا ذكــرت لـك مــن 
تـذر إليـه وأتلطـف بـه مالعبتي مع جارية سيران خرج مغضبًا مني، فأنا يا شـيخ منـذ ثـالث سـنين لـم أزل أع

وأستعطفه فال ينظر إلي بطرف وال يكتب إلي بحرف وال يكلم لـي رسـوًال وال يسـمع منـي قلـيًال، قلـت لهـا: يـا 
 ؟قالت: ويحك هو من جملة ملوك البصرة فقلت لها: أشـيخ هـو أم شـاب ؟هذه أمن العرب هو أم من العجم

البــدر أجــرد أمــرد ال يعيبــه شــيء غيــر انحرافــه فنظــرت إلــي شــزرًا وقالــت: إنــك أحمــق هــو مثــل القمــر ليلــة 
قلــت: أجتهــد فــي لقائــه لتحصــيل الوصــال بينكمــا قالــت:  ؟قالــت: مــا تصــنع بــه ؟عنــي. فقلــت لهــا: مــا اســمه

  على شرط أن تحمل غليه رقعة قلت: ال أكره ذلك.
ر هــاتوا فقالـت: اسـمه ضـمرة بـن المغيــرة ويكنـى بـأبي السـخاء وقصــره بالمريـد ثـم صـاحت علــى مـن فـي الـدا

الدواة والقرطاس وشمرت عن ساعدين كأنهما طوقان من فضة وكتبت بعد البسلمة: سيدي ترك الدعاء فـي 
صدر رقعتي ينبيء عن تقصيري واعلم أن دعائي لو كان مستجابًا ما فارقتني ألني كثيرًا مـا دعـوت أن ال 

كلفتـه خادمتـك مـن كتابـة هـذه الرقعـة تفارقني وقد فارقتني ولوال أن الجهد تجاوز بي حـد التقصـير لكـان مـا ت
معيبــًا لهــا مــع يأســها منــك لعلمهــا أنــك تتــرك الجــواب وأقضــي مرادهــا ســيدي نظــرة إليــك وقــت اجتيــازك فــي 



الشارع إلى الدهليز تحيي بها نفسًا ميتة واجل من ذلك عنـدها أن تحفـظ بخـط يـدك بسـطها اهللا بكـل فضـيلة 
انــت بيننــا فــي الليــالي الخاليــات التــي أنــت ذاكــر لهــا ســيدي رقعــة تجعلهــا عوضــًا عــن تلــك الخلــوات التــي ك

  ألست لك محبة مدنفة، فإن أجبت إلى المسألة كنت لك شاكرة وهللا حامدة والسالم.
فتناولــت الكتــاب وخرجــت وأصــبحت، عــدوت إلــى بــاب محمــد بــن ســليمان فوجــدت مجلســًا محــتفًال بــالملوك  

اًال وبهجــة قــد رفعــه األميــر فوقــه فســألت عنــه فــإذا هــو ورأيــت غالمــًا زان المجلــس وفــاق علــى مــن فيــه جمــ
ضــمرة بــن المغيــرة، فقلــت فــي نفســي: معــذورة المســكينة بمــا حــل بهــا ثــم قمــت وقصــدت المريــد ووقفــت علــى 
باب داره فإذا هـو قـد ورد فـي موكـب فوثبـت إليـه وبلغـت فـي الـدعاء وناولتـه الرقعـة، فلمـا قرأهـا وعـرف قـال 

هـا فهـل لـك أن تنظـر البـديل، قلـت: نعـم فصـاح علـى فتـاة وٕاذا هـي جاريـة تخجـل لي: يا شـيخ قـد اسـتبدلنا ب
  ناهدة الثديين تمشي مشية مستعجل من غير وجل فناولها الرقعة وقال: أجيبي عنها.

فلما قرأتها اصـفر لونهـا حيـث عرفـت مـا فيهـا. وقالـت: يـا شـيخ اسـتغفر اهللا بمـا جئـت فيـه فخرجـت يـا أميـر 
قلت: البـأس واليـأس قالـت:  ؟لي حتى أتيتها واستأذني عليها ودخلت فقالت: ما وراءكالمؤمنين وأنا أجر رج

فأين اهللا والقدرة ثم أمرت لي بخمسـمائة دينـار وخرجـت ثـم جـزت علـى ذلـك المكـان بعـد أيـام  ؟ما عليك منه
نظـرت لـه فوجدت غلمانًا وفرسانًا فدخلت وٕاذا هـم أصـحاب ضـمرة يسـألونها الرجـوع فيـه وهـي تقـول واهللا مـا 

في وجه فسجدت شكرًا هللا يا أمير المؤمنين شماتة بضمرة، وتقربت من الجاريـة فـأبرزت لـي رقعـة فـإذا فيهـا 
بعد التسمية سيدتي لوال إبقائي عليك أدام اهللا حياتك لو وصفت شطرًا مما حصل منك وبسـطت عـذري فـي 

د وقلـة الوفـاء، والمـؤثرة علينـا غيرنـا ظالمتك إياي إذا كانت الجانيـة علـى نفسـك ونفسـي المظهـرة لسـوء العهـ
فخالفت هواي واهللا المستعان على مـا كـان مـن اختيـارك والسـالم، وأوقفتنـي علـى مـا حملـه إليهـا مـن الهـدايا 
والتحـف وٕاذا هــو بمقـدار ثالثــين ألـف دينــار، ثـم رأيتهــا بعـد ذلــك وقـد تــزوج بهـا ضــمرة فقـال الرشــيد: لــوال أن 

  ها شأن من الشؤون.ضمرة سبقني إليها لكان لي مع
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  حكاية أحمد الدنف وحسن شومان
  مع الدليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة 

وحكــي أيضــًا أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان فــي زمــن هــارون الرشــيد رجــل يســمى أحمــد الــدنف وآخــر يســمى 
أفعـال عجيبـة فبسـبب ذلـك خلعـال الخليفـة علـى أحمـد الـدنف حسن شومان وكانا صاحبي مكر وحيل ولهما 

خلعة وجعله مقدم الميمنة، وخلع على حسن شومان خلعة مقدم الميسرة، وجعل لكل منهما جامكية فـي كـل 
شهر ألف دينار، وكان لكل واحد منهما أربعون رجًال مـن تحـت يـده، وكـان مكتوبـًا علـى أحمـد الـدنف درك 

معه حسن شومان والذين مـن تحـت أيـديهما راكبـين واألميـر خالـد الـوالي بصـحبتهم البر فنزل أحمد الدنف و 
والمنادي ينادي حسبما رسم الخليفة أنه ال مقدم ببغداد في الميمنة إال المقدم أحمـد الـدنف، وال مقـدم ببغـداد 



الدليلــة  فــي الميســرة إال حســن شــومان وأنهمــا مســموعا الكلمــة واجبــا الحرمــة وكــان فــي البلــدة عجــوز تســمى
المحتالــة ولهــا بنــت تســمى زينــب النصــابة فســمعتا المنــاداة بــذلك فقالــت زينــب ألمهــا الدليلــة: انظــري يــا أمــي 
هذا أحمد الدنف جاء من مصر مطرودًا ولعب مناصف فـي بغـداد، إلـى أن تقـرب عنـد الخليفـة وبقـي مقـدم 

الغــداء وســماط فــي العشــاء ولهمــا الميمنــة وهــذا الولــد األقــرع حســن شــومان مقــدم الميســرة، ولــه ســماط فــي 
جوامك لكل واحد منهما ألف دينار في كل شهر ونحن معطلون في هذا البيت ال مقـام لنـا وال حرمـة ولـيس 
لنا من يسأل عنا وكان زوج الدليلة مقدم بغداد سابقًا وكان لـه عنـد الخليفـة فـي كـل شـهر ألـف دينـار فمـات 

اللقـيط، وبنـت عازبـة تسـمى زينـب النصـابة وكانـت الدليلـة  عن بنتـين بنـت متزوجـة ومعهـا ولـد يسـمى أحمـد
صاحبة حيل وخداع ومناصف، وكانت تتحيل على الثعبـان حتـى تطلعـه مـن وكـره وكـان إبلـيس يـتعلم منهـا 
المكر وكان زوجها براجًا عند الخليفة وكان له جامكية فـي كـل شـهر ألـف دينـار وكـان يربـي حمـام البطاقـة 

ســائل وكــان عنــد الخليفــة كــل طيــر لوقــت حاجتــه أعــز مــن واحــد مــن أوالده، فقالــت الــذي يســافر بالكتــب والر 
  بغداد، وتكون لنا جامكية أبينا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة واألربعين بعد الستمائة 
اعملـي لنـا حـيًال ومناصـف لعـل  قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زينب النصابة لما قالت ألمها: قومي 

ــا جامكيــة أبينــا فقالــت لهــا: وحياتــك يــا بنتــي أللعــبن فــي بغــداد  بــذلك يشــيع لنــا صــيت فــي بغــداد فتكــون لن
مناصــف أقــوى مــن مناصــف أحمــد الــدنف وحســن شــومان، فقامــت وضــربت لثامــًا ولبســت لبــاس الفقــراء مــن 

بمنطقــة عريضــة، وأخــذت إبريقــًا ومألتــه مــاء الصــوفية ولبســت لباســًا نــازًال لكعبهــا وجبــة صــوف، وتحزمــت 
لرقبته وحطت في فمه ثالثة دنانير وغطت فم اإلبريق بليفة وتقلدت بسج قدر حملة حطب وأخذت راية فـي 
يـدا وفيهـا شـراطيط حمـر وصـفر، وطلعـت تقــول: اهللا اهللا واللسـان نـاطق بالتسـبيح والقلـب راكـض فـي ميــدان 

البلد فسارت مـن زقـاق إلـى زقـاق حتـى وصـلت إلـى زقـاق مكنـوس  القبيح وصارت تتلمج لمنصف تلعبه في
مرشوش وبالرخام مفروش فرأت بابًا مقوصرًا بعتبته من مرمر ورجًال مغربيـًا واقفـًا بالبـاب وكانـت تلـك الـدار 
لــرئيس الشاويشــية عنــد الخليفــة وكــان صــاحب الــدار ذا زرع وبــالد جامكيــة واســعة وكــان يســمى حســن شــر 

بذلك إال لكون ضربته تسبق كلمته وكان متزوجًا بصبية مليحة، وكان يحبها وكانت ليلـة  الطريق وما سموه
دخلته بها حلفته أنه ال يتزوج عليها وال يبيت في غير بيته إلى أن طلع زوجها يومًا مـن األيـام إلـى الـديوان 

يـاض شـعر ذقنـه غطـى فرأى كل أمير معه ولدًا وولدان وكان قد دخل الحمام ورأى وجهه في المـرآة فـرأى ب
ثـم دخـل علـى زوجتـه وهـو مغتـاظ، فقالـت لـه:  ؟سوادها، فقـال فـي نفسـه هـل الـذي أخـذ أبـاك ال يرزقـك ولـداً 

فقـال لهـا: ليلـة  ؟مساء الخير فقال لها: روحي من قدامي من يوم رأيتك ما رأيت خيرًا فقالـت لـه: ألي شـيء
أيــت األمــراء كــل واحــد معــه ولــد وبعضــهم معــه دخلــت عليــك حلفتينــي أنــي مــا أتــزوج عليــك ففــي هــذا اليــوم ر 



ولدان فتذكرت الموت وأنا ما رزقت بولد وال بنت ومن ال ذكر له ال يذكر وهذا سبب غيظي فإنـك عـاقر ال 
  تحبلين مني.

فقالت له: اسم اهللا عليك أنا خرقت األهوان من دق الصوف والعقاقير، وأنـا مـا لـي ذنـب والعاقـة منـك ألنـك 
رائق ال يحبل وال يجيء بأوالد فقال لها: لما أرجع من السفر أتزوج عليـك، فقالـت لـه:  بغل أفطس، وبيضك

نصيبي على اهللا تعالى وطلع من عندها وندما على معاضرة بعضهما فبينما زوجته تطـل مـن طاقتهـا وهـي 
ثمينــة،  كأنهــا عروســة كنــز مــن المصــاغ الــذي عليهــا وٕاذا بدليلــة واقفــة فرأتهــا فنظــرت عليهــا صــغية وثيابــاً 

فقالــت فــي نفســها: يــا دليلــة ال أصــنع مــن أن تأخــذي هــذه الصــبية مــن بيــت زوجهــا وتعريهــا مــن المصــاغ 
والثياب وتأخذي جميع ذلك فوقفت وذكرت تحت شباك القصـر وقالـت: اهللا اهللا! فـرأت الصـبية هـذه العجـوز 

تقـول: أحضـروا يـا أوليـاء  وهي البسة من الثياب البيض ما يشبه قبـة مـن نـور متهيئـة بهيئـة الصـوفية وهـي
اهللا، فطلت النساء من النوافـذ وقالـت شـيء هللا مـن المـدد هـذه شـيخة طـالع مـن وجههـا النـور، فبكـت خـاتون 
زوجة األمير حسن وقالت لجاريتها: انزلي قبلـي يـد الشـيخ أبـو علـي البـواب، وقـولي لـه خليـه يـدخل الشـيخة 

  لك خل هذه الشيخة تدخل إلى سيدتي لنتبرك بها. لنتبرك بها، فنزلت وقبلت يده وقالت: سيدتي تقول
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن الجاريـة لمـا نزلـت للبـواب وقالـت لـه سـيدتي تقـول لـك خـل هـذه الشـيخة 

م علينـا فتقـدم البــواب وقبـل يـدها، فمنعتــه وقالـت لـه ابعــد عنـي لـئال تــنقض تـدخل لنتبـرك بهــا لعـل بركتهـا تعــ
وضوئي أنت اآلخر مجذوب ومحلوظ من أوليـاء اهللا، اهللا يعتقـك مـن هـذه الخدمـة يـا أبـا علـي وكـان للبـواب 

  أجرة ثالثة أشهر على األمير، وكان معسرًا ولم يعرف أن يخلصها من ذلك األمير.
من إبريقك ألتبرك بك فأخذت اإلبريق من على كتفها وبرمت بـه فـي الهـواء وهـزت  فقال لها يا أمي اسقيني

يــدها حتــى طــارت الليفــة مــن فــم اإلبريــق، فنزلــت الثالثــة دنــانير علــى األرض فنظرهــا البــواب والتقطهــا وقــال 
في نفسه شيء هللا هذه الشيخة من أصحاب التصـرف، فإنهـا كاشـفت علـي وعرفـت أنـي محتـاج للمصـروف 

  ت لي في حصول ثالثة الدنانير التي وقعت على األرض من إبريقك.فتصرف
فقالت له العجوز: ابعدها عني فإني مـن نـاس ال يشـتغلون بـدنيا أبـدًا خـذها ووسـع بهـا علـى نفسـك عوضـًا  

عن الذي لك عند األمير، فقال شيء هللا من المدد وهذا من باب الكشف وٕاذا بالجارية قبلت يـدها وأطلعتهـا 
فلما دخلت رأت سيدة الجارية كأنها كنـز انفكـت عنـه الطالسـم، فرحبـت بهـا وقبلـت يـدها فقالـت لهـا لسيدتها 

يــا ابنتــي أنــا مــا جئتــك إال بمشــورة فقــدمت لهــا األكــل، فقالــت لهــا: يــا ابنتــي أنــا مــا آكــل إال مــن مأكــل الجنــة 
رة ومــرادي أن تقــولي لــي وأديــم صــيامي فــال أفطــر إال خمســة أيــام فــي الســنة، ولكــن يــا بنتــي أنــا أنظــرك مكــد

  على سبب تكديرك.



فقالت يا أمي في ليلة ما دخلت حلفت زوجي أنه ال يتزوج غيري فـرأى األوالد فتشـوق إلـيهم فقـال لـي: أنـت 
عاقر، فقلت له: أنت بغل ال تحبل فخرج غضبان وقال لي لما أرجع من السفر أتزوج عليك، وأنا خائفـة يـا 

لــه بــالدًا وزروعــًا وجامكيــة واســعة، فــإذ جــاء أوالد مــن غيــري يملكــون  أمــي أن يطلقنــي ويتــزوج غيــري فــإن
المال والبالد مني فقالت لها يا بنتي هل أنت عمياء عن شـيخي أبـي الحمـالت، فكـل مـن كـان مـديونًا وزاره 
قضــى اهللا دينــه، وٕان زارتــه عــاقر فإنهــا تحبــل فقالــت يــا أمــي أنــا مــن يــوم دخلــت مــا خرجــت ال معزيــة وال 

فقالت لها العجوز: يا بنتي أنا آخذك معـي وأورك أبـا الحمـالت وأرمـي حملتـك عليـه وانـذري لـه نـذرًا مهنية، 
عسى أن يجيء زوجك مـن السـفر ويجامعـك فتحبلـي منـه ببنـت أو ولـد وكـل شـيء ولدتيـه إن كـان أنثـى أو 

كــان ذكــر يبقــى درويــش الشــيخ أبــي الحمــالت فقامــت الصــبية ولبســت مصــاغها جميعــه ولبســت أفخــر مــا 
  عندها من الثياب وقالت للجارية ألقي نظرك على البيت فقالت سمعًا وطاعة يا سيدتي.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد الستمائة 
عًا وطاعـة قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصبية لما قالت للجارية: ألقـي نظـرك علـى البيـت قالـت سـم

ثــم نزلــت فقابلــت الشــيخ أبــو علــي البــواب فقــال لهــا إلــى أيــن يــا ســيدتي فقالــت أنــا رائحــة ألزور الشــيخ أبــو 
الحمالت فقال البواب صوم العام يلزمني إن هذه من األولياء ومآلنـة بالواليـة وهـي يـا سـيدتي مـن أصـحاب 

لـي مـن غيـر أن أسـألها وعلمـت أنـي التصريف ألنهـا أعطتنـي ثالثـة دنـانير مـن الـذهب األحمـر وكاشـفت ع
محتــاج فخرجــت العجــوز والصــبية زوجــة األميــر حســن شــر الطريــق معــه، والعجــوز الدليلــة المحتالــة تقــول 
للصــبية إن شــاء اهللا يــا بنتــي لمــا تــزورين الشــيخ أبــا الحمــالت يحصــل لــك جبــر الخــاطر، وتحبلــين بــإذن اهللا 

وال يســمعك كلمــة تــؤذي خــاطرك بعــد ذلــك فقالــت لهــا تعــالى ويحبــك زوجــك األميــر حســن ببركــة هــذا الشــيخ 
أزوره يا أمي، ثم قالت العجوز في نفسها إني أغريهـا وآخـذ ثيابهـا والنـاس رائحـة وغاديـة فقالـت لهـا يـا بنتـي 
إذا مشــيت فامشــي ورائــي علــى قــدر مــا تنظريننــي ألن أمــك صــاحبة حمــل كثيــرة وكــل مــن كــان عليــه حمــل 

ر يعطيــه لــي ويقبــل يــدي، فمشــت الصــبية وراءهــا بعيــدًا عنهــا والعجــوز يرميهــا علــي وكــل مــن كــان معــه نــذ
قدامها إلى أن وصلتا سوق التجار والخلخال يرن والعقوص تشن على دكان ابن تاجر يسـمى سـيدي حسـن 
وكــان مليحــًا جــدًا ال نبــات بعرضــيه فــرأى الصــبية مقبلــة فصــار يلحظهــا شــزرًا، فلمــا لحظــت ذلــك العجــوز، 

ت لهـا اقعـدي فـي هـذا الـدكان حتـى أجـيء إليـك فامتثلـت أمرهـا وقعـدت قـدام دكـان ابـن غمزت الصـبية وقالـ
التــاجر، فنظرهــا ابــن التــاجر نظــرة أعقبتــه ألــف حســرة، ثــم أتتــه العجــوز وســلمت عليــه وقالــت لــه هــل أنــت 
اســمك ســيدي حســن ابــن التــاجر محســن، فقــال لهــا نعــم مــن أعلمــك باســمي، فقالــت دلنــي عليــك أهــل الخيــر 

أن هذه الصبية بنتي، وكان أبوها تاجرًا فمات وخلف لها ماًال كثيرًا وهي بالغة وقالت العقالء أخطـب واعلم 
لبنتك وال تخطب البنك وعمرها ما خرجت إال في هذا اليوم وقد جاءت اإلشارة ونويت في سري أن أزوجـك 

ن التاجر فـي نفسـه قـد سـألت بها وٕان كنت فقيرًا أعطيتك رأس المال وأفتح لك عوض الدكان اثنين، فقال اب



اهللا عروســة فمــن علــي بثرثــة أشــياء كــيس وكــس وكســاء، ثــم قــال لهــا: يــا أمــي مــا شــرت بــه علــي فــإن أمــي 
طالما قالت فقالت له: قم على قدميك واتبعنـي وأنـا أريهـا لـك عريانـة فقـام معهـا وأخـذ معـه ألـف دينـار وقـال 

  في نفسه ربما نحتاج إلى شيء فنشتريه.
  د الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزا

  
  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد الستمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز قالــت لحســن ابــن التــاجر محســن قــم واتبعنــي وأنــا أريهــا لــك  
قــد ثــم عريانــة، فقــام معهــا وأخــذ ألــف ديــار وقــال فــي نفســه ربمــا نحتــاج إلــى شــيء فنشــتريه ونحــط معلــوم الع

قالت له العجوز كن ماشيًا بعيدًا عنها على قدر ما تنظرهـا بـالعين، وقالـت العجـوز فـي نفسـها أيـن تـروحين 
بابن التاجر وقد قفل دكانه فتعريه هو والصبية، ثم مشت والصبية تابعة لهـا وابـن التـاجر تـابع للصـبية إلـى 

ان مثـل سـكين القالقسـي يقطـع الـذكر أن أقبلت على مصبغة وكـان بهـا واحـد معلـم يسـمى الحـاج محمـد وكـ
واألنثى يحب أكل التين والرمـان فسـمع الخلخـال يـرن فرفـع عينـه فـرأى الصـبية والغـالم وٕاذا بـالعجوز قعـدت 
عنــده وســلمت عليــه وقالــت لــه أنــت الحــاج محمــد الصــباغ فقــال لهــا نعــم أنــا الحــاج محمــد أي شــيء تطلبــين 

ذه الصـبية المليحـة بنتـي وهـذا الشـاب األمـرد الملـيح ابنـي وأنـا فقالت له أنا دلني عليك أهل الخير فـانظر هـ
ربيتهمـــا وصـــرفت عليهمـــا أمـــواًال كثيـــرة واعلـــم أن لـــي بيتـــًا كبيـــرًا قـــد خســـع وصـــلبته علـــى خشـــب وقـــال لـــي 
المهندس اسكني في مطرح غيره لربما يقع عليك حتـى تعمريـه، وبعـد ذلـك ارجعـي إليـه واسـكني فيـه طلعـت 

دلني عليك أهل الخيـر ومـرادي أن أسـكن عنـدك بنتـي وابنـي فقـال الصـباغ فـي نفسـه أفتش لي على مكان ف
قــد جاءتــك زبــدة علــى فطيــرة، فقــال لهــا إن لــي بيتـــًا وقاعــة وطبقــة ولكــن أنــا مــا أســتغني عــن مكــان منهـــا 
للضـيوف والفالحــين أصــحاب النبلـة، فقالــت لــه يــا ابنـي معظمــه شــهر أو شــهرين حتـى نعمــر البيــت، ونحــن 

اء فاجعـــل مكـــان الضـــيوف مشـــتركًا بيننـــا وبينـــك وحياتـــك يـــا ابنـــي إن طلبـــت أن ضـــيوفك تكـــون نـــاس غربـــ
ضــيوفنا فمرحبــًا بهــم نأكــل معهــم وننــام معهــم، فأعطاهــا المفــاتحي واحــدًا كبيــرًا وآخــر صــغيرًا ومفتــاح أعــوج 

الصــبية ووراءهــا  وقــال لهــا المفتــاح الكبيــر للبيــت واألعــوج للقاعــة والصــغير للطبقــة فأخــذت المفــاتيح وتبعتهــا
ابــن التــاجر إلــى أن أقبلــت علــى زقــاق فــرأت البــاب ففتحتــه ودخلــت، ودخلــت الصــبية وراءهــا وقالــت لهــا: يــا 
بنتي هذا بيت الشيخ أبي الحمالت وأشارت لها إلى القاعة ولكـن اطلعـي الطبقـة وحلـي أزرارك حتـى أجـيء 

بلته العجــوز، وقالــت لــه اقعــد فــي القاعــة إليــك فــدخلت الصــبية فــي الطبقــة وقعــدت فأقبــل ابــن التــاجر فاســتق
  حتى أجيء إليك ببنتي لتنظرها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الخمسين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجـوز اسـتقبلت ابـن التـاجر وقالـت اقعـد فـي القاعـة حتـى أجـيء إليـك 

عـة، ودخلـت العجـوز علـى الصـبية فقالـت لهـا الصـبية أنـا مـرادي أن أزور أبـا الحمـالت فدخل وقعد فـي القا
قبل أن يجيء الناس فقالت لها يا بنتي يخشى عليك فقالت لها: من أي شيء فقالت لهـا هنـاك ولـدي أهبـل 
ال يعــرف صــيفًا مــن شــتاء دائمــًا عريــان وهــو نقيــب الشــيخ فــإن دخلــت بنــت ملــك مثلــك لتــزور الشــيخ يأخــذ 
حلقهــا ويشــرم أذنهــا ويقطــع ثيابهــا الحريــر فأنــت تقلعــين صــيغتك وثيابــك ألحفظهــا لــك حتــى تــزوري، فقلعــت 
الصبية الصيغة والثياب وأعطـت العجـوز إياهـا، وقالـت لهـا إنـي أضـعها لـك علـى سـتر الشـيخ فتحصـل لـك 

ثـم دخلـت العجــوز البركـة، ثـم أخــذتها العجـوز وطلعـت وخلتهــا بـالقميص واللبـاس وخبأتهــا فـي محـل الســاللم 
على ابن التاجرفوجدته في انتظار الصبية، فقال لها أين بنتك حتى أنظرها فلطمت على صـدرها فقـال لهـا: 
مالك، فقالـت لـه: ال عـاش جيـران السـوء وال كـان جيـران يحسـدون، ألنهـم رؤوك داخـًال معـي فسـألوني عنـك 

ي هـل أمـك تعبـت مـن مؤنتـك حتـى تزوجـك فقلت أنا خطبت لبنتي هذا العريس، فحسدوني عليـك فقـالوا لبنتـ
لواحد مبتلي فحلفت لها أني ما أخليها تنظرك إال وأنت عريان، فقال أعـوذ بـاهللا مـن الحاسـدين وكشـف عـن 
ذراعيه فرأتهما مثل الفضة فقالت له ال تخشى من شيء فإني أدعك تنظرها عريانة مثل ما تنظرك عريانـًا، 

لفروة السـمور والحياطـة والكسـين وجميـع الثيـاب حتـى صـار بـالقميص فقال لها خليها تجيء لتنظرني وقلع ا
واللباس وحط األلف دينار فـي الحـوائج فقالـت لـه هـات حوائجـك حتـى أحفظهـا لـك وأخـذتها ووضـعتها علـى 

  حوائج الصبية، وحملت جميع ذلك وخرجت به من الباب وقفلته عليهما وراحت إلى حال سبيلها.
  عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت

  
  وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد الستمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز لمــا أخــذت حــوائج ابــن التــاجر وحــوائج الصــبية وقفلــت البــاب  
عليهما وراحت إلى حال سبيلها وأودعت الذي كان معها عند رجل عطار وراحـت إلـى الصـباغ فرأتـه قاعـدًا 

رهـــا، فقـــال لهـــا إن شـــاء اهللا يكـــون البيـــت أعجـــبكم فقالـــت فيـــه بركـــة وأنـــا رائحـــة أجـــيء بالحمـــالين فـــي انتظا
يحملون حوائجنا وفرشنا وأوالدي قد اشتهوا علي عيشًا بلحم فأنت تأخذ هذا الدينار وتعمـل لهمـا عيشـًا بلحـم 

بيك قال وهـو كـذلك، وتروح تتغدى معهم، فقال الصباغ ومن يحرس المصبغة وحوائج الناس فيها فقالت ص
  ثم أخذ صحنًا ومكبة معه وراح يعمل الغداء هذا ما كان من أمر الصباغ وله كالم يأتي.

وأما ما كان من أمر العجوز فإنها أخذت من العطار حوائج الصـبية وابـن التـاجر ودخلـت المصـبغة وقالـت 
اعـة، ثـم أخـذت جميـع مـا فيهـا لصبي الصباغ: الحـق معلمـك وأنـا ال أبـرح حتـى تأتيـاني فقـال لهـا سـمعًا وط

وٕاذا برجل حمار حشاش له أسبوع وهو بطال فقالت له العجوز: تعال يا حمار فجاءها فقالـت لـه: هـل أنـت 
تعرف ابني الصباغ، قال لها: أعرفه قالت له: هذا مسكين قد أفلس وبقي عليـه ديـون، ولكمـا يحـبس أطلقـه 



ج ألصحابها ومرادي أن تعطيني الحمار حتى أحمـل عليـه ومرادنا أن نثبت إعساره وأنا رائحة أعطي الحوائ
الحــوائج للنــاس وخــذ هــذا الــدينار كــراءة وبعــد أن أروح تأخــذ الدســترة وتنــزح بهــا الــذي فــي الخــوابي ثــم تكســر 
الخوابي والـدنان ألجـل إذا نـزل كشـف مـن طـرف القاضـي ال يجـد شـيء فـي المصـبغة فقـال لهـا: إن المعلـم 

، فأخذت الحوائج وحملتهـا فـوق الحمـار وسـتر عليهـا السـتار وعمـدت إلـى بيتهـا فضله علي وأعمل شيء هللا
فقالــت لهــا: أنــا  ؟فــدخلت علــى بنتهــا زينــب فقالــت لهــا: قلبــي عنــدك يــا أمــي أي شــيء عملــت مــن المناصــف

لعبــت أربــع مناصــف علــى أربعــة أشــخاص ابــن التــاجر وامــرأة شــاويش وصــباغ وحمــار وجئــت لــك بجميــع 
الحمــار فقالــت لهــا: يــا أمــي مــا بقيــت تقــدري أن تشــقي فــي البلــد مــن الشــاويش الــذي حــوائجهم علــى حمــار 

أخــذت حــوائج امرأتــه وابــن التــاجر الــذي عريتــه، والصــابغ الــذي أخــذت حــوائج النــاس مــن مصــبغته والحمــار 
  صاحب الحمار، فقالت: آه يا بنتي أنا ما أحسب إال حساب الحمار فإنه يعرفني.

علـــم الصـــباغ فإنـــه جهـــز العـــيش بـــاللحم وحملـــه علـــى رأس خادمـــه، وفـــات علـــى وأمـــا مـــا كـــان مـــن أمـــر الم
المصـبغة فــرأى الحمــار يكسـر فــي الخــوابي ولــم يبـق فيهــا قمــاش وال حــوائج ورأى المصـبغة خرابــًا، فقــال لــه: 
ارفــع يــدك يــا حمــار فرفــع يــده وقــال لــه الحمــار: الحمــد هللا علــى الســالمة يــا معلــم قبلــي عليــك فقــال لــه: ألي 

فقــال: أمــك  ؟ومــا حصــل لــي: فقــال لــه: صــرت مفلســًا وكتبــوا حجــة إعســارك، فقــال لــه: ومــن قــال لــكشــيء 
قالــت لــي وأمرتنــي بكســر الخــوابي ونــزح الــدكان خوفــًا مــن الكشــاف إذا جــاء ربمــا يجــد فــي المصــبغة شــيء 

س، فبكـى فقال: اهللا يخيب البعيد إن أمي ماتت من زمان ودق صدره بيده وقـال: يـا ضـياع مـالي ومـال النـا
الحمــار وقــال: يــا ضــيعة حمــاري، ثــم قــال للصــباغ: يــا صــباغ هــات لــي حمــاري مــن أمــك، فتعلــق الصــباغ 

  بالحمار وصار يكلمه ويقول: أحضر لي العجوز فقال له: أحضر لي الحمار فاجتمعت عليهما الخالئق.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  عد الستمائة وفي الليلة الثانية والخمسين ب
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الصــباغ تعلــق بالحمــار والحمــار تعلــق بالصــباغ وتضــاربا وصــار كــل 
 ؟واحد منهما يـدعي علـى صـاحبه فاجتمعـت عليهمـا الخالئـق فقـال واحـد: أي شـيء الحكايـة يـا معلـم محمـد

أظـن أنـي مشـكور عنـد المعلـم، فـدق  قال له الحمار: أنا أحكي لكم الحكاية وحدثهم بما جرى له وقـال: إنـي
صدره وقال لي: أمي ماتت وأنـا اآلخـر أطلـب حمـاري منـه ألنـه عمـل علـي هـذا المنصـف ألجـل أن يضـيع 
حماري فقالت الناس: يا معلم محمد وهـذه أنـت تعرفهـا ألنـك اسـتأمنتها علـى المصـبغة والـذي فيهـا فقـال: ال 

هـا فقـال واحـد: فـي ذمتـي إن الحمـار فـي عهـدة الصـباغ أعرفها وٕانمـا سـكنت عنـدي فـي هـذا اليـوم هـي وابنت
فقيل له ما أصله فقال ألن الحمار مـا اطمـأن وأعطـى العجـوز حمـاره إال لمـا رأى الصـباغ اسـتأمن العجـوز 
علــى المصــبغة والــذي فيهــا فقــال واحــد: يــا معلــم لمــا ســكنتها عنــدك وجــب عليــك أنــك تجــيء لــه بحمــاره ثــم 

  يأتي. تمشوا قاصدين البيت لهم كالم



وأما ابن التاجر فإنه انتظـر مجـيء العجـوز حتـى تجـيء ببنتهـا، وأمـا الصـبية فإنهـا انتظـرت العجـوز حتـى  
تجيء لها بإذن من ابنها المجذوب الذي هـو نقيـب الشـيخ أبـي الحمـالت فلـم ترجـع إليهـا فقامـت لتـزوره وٕاذا 

فقالـت: إن أمـي ماتـت فهـل  ؟زوج بكبابن التاجر يقول لها: حين دخلت تعالي أين أمك التي جاءت بي ألت
فقال: ما هذه ما هي أمي هذه عجوز نصابة نصـبت علـي  ؟أنت ابنها المجذوب نقيب الشيخ أبي الحمالت

حتـــى أخـــذت ثيـــابي واأللـــف دينـــار فقالـــت لـــه الصـــبية: وأنـــا األخـــرى نصـــبت علـــي وجـــاءت بـــي ألزور أبـــا 
عــرف ثيــابي واأللــف دينــار إال منــك، والصــبية الحمــالت وعرتنــي فصــار ابــن التــاجر يقــول للصــبية أنــا مــا أ

تقول له: أنا ما أعرف حوائجي وصيغتي إال منـك فأحضـر لـي أمـك وٕاذا بالصـباغ داخـل عليهمـا فـرأى ابـن 
فحكــت الصــبية جميــع مــا وقــع لهــا وحكــى ابــن  ؟التــاجر عريانــًا والصــبية عريانــة، فقــال: قــوال لــي أيــن أمكمــا

غ: يا صباغ مالي ومال الناس وقال الحمـار: يـا ضـياع حمـاري فقـال التاجر جميع ما جرى له، فقال الصبا
الصباغ: هذه عجوز نصـابة اطلعـوا حتـى أقفـل البـاب، فقـال ابـن التـاجر: يكـون عيبـًا عليـك أن نـدخل بيتـك 

  البسين ونخرج منه عريانين.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  تمائة وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد الس
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن ابــن التــاجر قــال للصــباغ يكــون عيــب عليــك أن نــدخل بيتــك البســين 

  ونخرج عريانين فكساه وكسى الصبية وروحها بيتها ولها كالم يأتي بعد قدوم زوجها من السفر.
علـى العجـوز ونسـلمها  وأما ما كان من أمر الصباغ فإنه قفل المصبغة وقال البن التاجر اذهب بنـا لنفـتش

للــوالي فــراح معــه وصــحبهما الحمــار فحكــوا لــه مــا جــرى لهــم قــوال: كــم عجــوز فــي البلــد روحــوا فتشــوا عليهــا 
  وأمسكوها وأنا أقررها لكم فداروا يفتشون عليها ولهم كالم يأتي.

فقالـت لهـا: يـا أمـي  وأما العجوز الدليلة المحتالة فإنها قالت لبنتها زينب: يا بنتـي أنـا أريـد أن أعمـل منصـفاً 
أنا اخاف عليك فقالت لها: أنا مثل سقط الفـول عـاص علـى المـاء والنـار، فقامـت ولبسـت ثيـاب خادمـة مـن 
خـــدام األكـــابر وطلعـــت تـــتلمح لمنصـــف تعملـــه فمـــرت علـــى زقـــاق مفـــروش فيـــه قمـــاش ومعلـــق فيـــه قناديـــل 

بالفضــة وعليــه ثيــاب جميلــة  وســمعت فيــه أغــاني ونقــر دفــوف، ورأت جاريــة علــى كتفهــا ولــد بلبــاس مطــرز
وعلى رأسه طربوش مكلل باللؤلؤ وفي رقبته طوق ذهـب مجـوهر وعليـه عبـاءة مـن قطيفـة وكـان هـذا البيـت 
لشاه بندر التجار ببغداد والولد ابنه وله أيضًا بنت بكر مخطوبة وهـم يعملـون أمالكهـا فـي ذلـك اليـوم وكـان 

نــزل يشــبط معهــا الولــد فنــادت الجاريــة وقالــت لهــا خــدي عنــد أمهــا جملــة نســاء ومغنيــات فكلمــا تطلــع أمــه وت
سيدك العبيـه حتـى يـنفض المجلـس، ثـم إن العجـوز دليلـة لمـا دخلـت رأت الولـد علـى كتـف الجاريـة، فقالـت 

فقالـت: تعمـل أمـالك بنتهـا وعنـدها المغنيـات فقالـت فـي نفسـها:  ؟لها: أي شيء عند سيدتك اليوم من الفـرح
  هذا الولد من هذه الجارية. يا دليلة ما منصف إال أخذ

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد الستمائة 
قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك الســعيد، أن العجـوز لمـا قالــت لنفسـها يــا دليلـة مـا منصــف إال أخـذ هــذا الولـد مــن  

لعـت مـن جيبهـا برقـة صـغيرة مـن الصـفر مثـل الـدينار هذه الجارية قالت بعـد ذلـك: يـا فضـيحة الشـوم ثـم أط
وكانت الجاريـة غشـيمة ثـم قالـت العجـوز للجاريـة: خـذي هـذا الـدينار وادخلـي لسـيدتك وقـولي لهـا: أم الخيـر 
فرحت لك وفضلك عليها ويوم المحضر تجيء هي وبناتها وينعمن على المواشط بالنقوط فقالت الجاريـة يـا 

مه يتعلق بها فقالت: هاتيه معي حتى تروحـي وتجيئـي فأخـذت الجاريـة البرقـة أمي وسيدي هذا كلما ينظر أ
ودخلت، وأما العجوز فإنها أخذت الولد وراحـت إلـى زقـاق قفعتـه الصـيغة والثيـاب الـي عليـه وقالـت لنفسـها: 

شـيء يا دليلة ما شطارة إال مثل ما لعبت على الجارية وأخذتيه منها أن تعملـي منصـفًا وتجعليـه رهنـًا علـى 
بــألف دينــار ثــم ذهبــت إلــى ســوق الجواهرجيــة، فــرأت يهوديــًا صــائغًا وقدامــه قفــص مــآلن صــيغة فقالــت فــي 
نفسها ما شطارة إال أن تحتالي على هذا اليهودي وتأخذي منه صيغة بألف دينار وتحطي الولـد رهنـًا عنـده 

التجـــار، وكـــان اليهـــودي  عليهـــا، فنظـــر اليهـــودي بعينـــه فـــرأى الولـــد مـــع العجـــوز فعـــرف أنـــه ابـــن شـــاه بنـــدر
فقالـت  ؟صاحب مال كثير وكان يحسد جاره إذا باع بيعة ولم يبع هو فقال لها: أي شيء تطلبين يا سيدتي

له: أنت المعلم عذرة اليهودي ألنها سألت عن اسمه فقال لها نعم فقالت له: أخت هذا الولد بنت شـاه بنـدر 
ي محتاجـة لصـيغة فـأت لنــا بـزوجين خالخـل ذهبــًا وزوج التجـار مخطوبـة وفـي هــذا اليـوم عملـوا أمالكهـا وهــ

أســـاور ذهبـــًا وحلـــق لؤلـــؤ وحياطـــة وخنجـــر وخـــاتم فأخـــذت منـــه شـــيئًا بـــألف دينـــار وقالـــت لـــه: أنـــا آخـــذ هـــذا 
المصــاغ علــى المشــاورة فالــذي يعجــبهم يأخذونــه وآتــي إليــك بثمنــه وخــذ هــذا الولــد عنــدك فقــال: األمــر كمــا 

فقالـت لهـا: لعبـت  ؟بيتهـا فقالـت لهـا بنتهـا: أي شـيء فعلـت مـن المناصـفتريدين، فأخذت الصـيغة وراحـت 
منصفا فأخذت ابن شاه بندر التجـار وعريتـه ثـم رحـت رهنتـه علـى مصـاغ بـألف دينـار فأخـذتها مـن يهـودي 

  فقالت لها ابنتها: ما بقيت تقدري أن تمشي في البلد.
ير تسلم عليـك وفرحـت لـك ويـوم المحضـر تجـيء وأما الجارية فإنها دخلت لسيدتها وقالت: يا سيدتي أم الخ

فقالـت لهـا: خليتـه عنـدها خوفـًا أن يتعلـق بــك  ؟هـي وبناتهـا ويعطـين النقـوط فقالـت لهـا سـيدتها: وأيــن سـيدك
وأعطتنـي نقوطــًا للمغنيـات فقالــت لرئيسـة المغنيــات: خــذي نقوطـك، فأخذتــه فوجدتـه برقــة مـن الصــفر فقالــت 

ري سيدك، فنزلت الجارية فلم تجد الولـد وال العجـوز فصـرخت وانقلبـت علـى لها سيدتها: انزلي يا عاهرة انظ
  وجهها وتبدل فرحهم حزن.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد الستمائة 
ما فصـــرخت قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن الجاريـــة لمـــا نزلـــت لتنظـــر ســـيدها والعجـــوز فلـــم تجـــده 

وانقلبــت علــى وجههــا وأخبــرت ســيدتها فتبــدل فــرحهم بحــزن وٕاذا بشــاه بنــدر التجــار أقبــل فحكــت لــه زوجتــه 
جميع ما جرى فطلع يفتش عليه وصار كل تاجر يفتش من طريـق، ولـم يـزل شـاه بنـدر التجـار يفـتش علـى 



ي: نعـم فأخـذه أبـوه ولـم يسـأل ابنه حتى رأى ابنه عريانًا علـى دكـان اليهـودي فقـال: هـذا ولـدي، فقـال اليهـود
عن ثيابه لشدة فرحه به، وأما اليهودي فإنه لما رأى التاجر أخذ ابنه تعلق به وقال: اهللا ينصر فيـك الخليفـة 

فقــال اليهــودي: إن العجــوز أخــذت منــي صــيغة لبنتــك بــألف دينــار  ؟فقــال لــه التــاجر: مــا بالــك يــا يهــودي
نها تركت هذا الولد عندي رهنًا على الذي أخذته وما ائتمنهـا إال ورهنت هذا الولد عندي وما أعطيتها إال أل

لكــوني أعــرف أن هــذا الولــد ولــدك، فقــال التــاجر: إن ابنتــي ال تحتــاج إلــى صــيغة فأحضــر لــي ثيــاب الولــد، 
فصـــرخ اليهـــودي وقـــال: أدركـــوني يـــا مســـلمين، وٕاذا بالحمـــار والصـــباغ وابـــن التـــاجر دائـــرون يفتشـــون علـــى 

لتــاجر واليهــودي عــن ســبب خناقهمــا، فحكيــا لهــم مــا حصــل فقــالوا: إن هــذه عجــوز نصــابة العجــوز فســألوا ا
ونصبت علينا قبلكما وحكوا جميع ما جرى لهم معها، فقال شاه بنـدر التجـار: لمـا لقيـت ولـدي فالثيـاب فـداه 

يهـودي فإنـه إن وقعت العجوز طلبت الثياب منها فتوجه شاه بندر التجار بابنه ألمه ففرحت بسالمته وأما ال
فقـالوا لـه: إننـا نريـد أن نفـتش عليهـا فقـال لهـم: خـذوني معكـم، ثـم  ؟لحق الثالثة وقال لهم: أيـن تـذهبون أنـتم

قــال الحمــار: أنــا أعرفهــا فقــال لهــم اليهــودي: إن طلعنــا ســواء ال يمكــن أن  ؟قــال لهــم: هــل فــيكم مــن يعرفهــا
اجتماعنـا علـى دكـان الحـاج مسـعود المـزين  نجدها وتهرب منا، ولكن كل واحد منا يروح مـن طريـق ويكـون

المغربي فتوجه كل واحد من طريق، وٕاذا هـي طلعـت لتعمـل منصـفًا فرآهـا الحمـار فعرفهـا فتعلـق بهـا، وقـال 
لهــا: ويلــك إلــك زمــان علــى هــذا األمــر قــال لهــا: حمــاري هاتيــه، فقالــت لــه: اســتر مــا ســتر اهللا يــا ابنــي أنــت 

ال: طالـب حمـاري فقـط فقالـت لـه: أنـا رأيتـك فقيـرًا وحمـارك أودعتـه لـك فقـ ؟طالب حمارك وٕاال حوائج الناس
عند المزين المغربي فقف بعيدًا حتى أصل إليه وأقـول لـه بلطافـة أن يعطيـك إيـاه، وتقـدمت للمغربـي وقبلـت 

فقالـت لـه: انظـر ولـدي الـذي واقـف كـان ضـعيفًا واسـتهوى فأفسـد الهـواء عقلـه  ؟يده وبكت فقـال لهـا: مابالـك
يقني الحمير فإن قام يقول حماري وٕان قعد يقول حماري وٕان مشى يقول حماري، فقـال لـي حكـيم مـن  وكان

الحكماء إنه اختل في عقله وال يطيبه إال قلع ضرسـين ويكـوى فـي أصـداغه مـرتين، فخـذ هـذا الـدينار ونـاده 
عنــده اثنــان  وقــل لــه: حمــارك عنــدي، فقــال المغربــي: صــوم رمضــان يلزمنــي ألعطيــه حمــاره فــي كفــه وكــان
  صناعية فقال لواحد منهما رح احم مسمارين، ثم نادر الحمار والعجوز راحت إلى حال سبيلها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد الستمائة 
حمـار والعجـوز راحـت إلـى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المغربي قال لصانعه: احـم مسـمارين ونـاد ال

حال سبيلها فلما جاء قال له: حمارك عندي يا مسكين تعال خذه وحيـاتي ألعطيـك إيـاه فـي كفـك، ثـم أخـذه 
ودخــل بــه فــي قاعــة مظلمــة وٕاذا بــالمغربي لكمــه فوقــع فســحبوه وربطــوا يديــه ورجليــه، وقــام المغربــي قلــع لــه 

فقـال  ؟غربـي ألي شـيء عملـت معـي هـذا األمـرضرسين وكواه على صدغه كيين ثـم تركـه فقـام وقـال: يـا م
لــه: إن أمــك أخبرتنــي أنــك مختــل العقــل ألنــك اســتهويت وأنــت مــريض، وٕان قمــت تقــول حمــاري وٕان قعــدت 
تقول حماري وٕان مشيت تقول حماري وهذا حمارك في يدك، فقال له: تلقى من اهللا بسبب تقليعك أضراسي 



الــت فقــال: اهللا ينكــد عليهــا وذهــب الحمــار هــو والمغربــي فقــال لــه: إن أمــك قالــت لــي وحكــي لــه جميــع مــا ق
يتخاصمان وتركا الدكان، فلما رجع المغربي إلى دكانه لم يجد فيها شيئًا وكانت العجـوز حـين راح المغربـي 

  هو والحمار، أخذت جميع ما في دكانه وراحت لبنتها زينب وحكت جميع ما وقع لها وما فعلت.
دكانـه خاليـة تعلـق بالحمـار، وقـال لـه: أحضـر أمـك فقـال لـه: مـا هـي أمـي وٕانمـا وأما المـزين فإنـه لمـا رأى  

هــي نصــابة نصــبت علــى نــاس كثيــرين وأخــذت حمــاري وٕاذا بالصــباغ واليهــودي وابــن التــاجر مقبلــون، فــرأوا 
فحكى لهم جميـع مـا  ؟المغربي متعلقًا بالحمار والحمار مكوي على أصداغه فقالوا له: ما جرى لك يا حمار

وكذلك المغربي حكى قصـته فقـالوا لـه: إن هـذه عجـوز نصـابة نصـبت علينـا وحكـوا لـه مـا وقـع، فقفـل  جرى
دكانه وراح معهم إلى بيت الوالي، وقالوا للوالي: ما نعرف حالنـا ومـا لنـا إال منـك فقـال الـوالي: وكـم عجـائز 

ن أتباعــك، فخــرج الحمــار فقــال الحمــار: أنــا أعرفهــا ولكــن أعطنــا عشــرة مــ ؟هــل فــيكم مــن يعرفهــا ؟فــي البلــد
بأتبــاع الــوالي والبــاقي وراءهــم ودار الحمــار بــالجميع، وٕاذا بــالعجوز دليلــة مقبلــة فقبضــها هــو وأتبــاع الــوالي 
وراحــوا بهــا إلــى الــوالي فوقفــوا تحــت شــباك القصــر حتــى يخــرج الــوالي، ثــم إن أتبــاع الــوالي نــاموا مــن كثــرة 

فنـام الحمـار ورفقـاؤه كـذلك فانسـلت مـنهم ودخلـت إلـى حـريم سهرهم مع الوالي فجعلـت العجـوز نفسـها نائمـة 
فقالـت: إن زوجـي  ؟فقالـت: نـائم، أي شـيء تطلبـين ؟الوالي فقبلت يدي سيدة الحـريم وقالـت لهـا: أيـن الـوالي

يبيع الرقيق فأعطاني خمسة مماليـك أبـيعهم وهـو مسـافر فقـابلني الـوالي بـألف دينـار ومـائتين لـي وقـال لـي: 
  بيت فأنا جئت بهم.أرسليهم إلى ال

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز لمــا طلعــت إلــى حــريم الــوالي قالــت لزوجتــه: إن الــوالي فصــل 

ي عنده ألـف دينـار، وقـال لزوجتـه احفظيهـا مني المماليك بألف دينار، وقال: وصليهم إلى البيت وكان الوال
حتـــى نشـــتري بهـــا مماليـــك فلمـــا ســـمعت مـــن العجـــوز هـــذا الكـــالم تحققـــت مـــن زوجهـــا ذلـــك، فقالـــت: وأيـــن 

قالت: يا سيدتي هم نائمون تحت شـباك القصـر الـذي أنـت فيـه فطلـت السـيدة مـن الشـباك، فـرأت  ؟المماليك
ـــبس المماليـــك وابـــن التجـــار فـــي صـــ ـــوك والصـــباغ والحمـــار واليهـــودي فـــي صـــورة المغربـــي البســـا ل ورة ممل

المماليك الحليق، فقالت زوجـة الـوالي: هـؤالء كـل مملـوك أحسـن مـن ألـف دينـار ففتحـت الصـندوق وأعطـت 
العجوز األلف دينار، وقالت لها: اصبري حتى يفيق الوالي مـن النـوم ونأخـذ لـك منـه المـائتي دينـار، فقالـت 

ار لك في نظير الشراب الذي شربته والمائة األخرى احفظيها لي عنـدك حتـى لها: يا سيدتي منهما مائة دين
أحضــر، ثــم قالــت: يــا ســيدتي اطلعينــي مــن بــاب الســر فأطلعتهــا منــه وســتر عليهــا الســتار، وراحــت لبنتهــا 
فقالت لها: يا أمي ما فعلت، فقالت: يا بنتي لعبت منصفًا وأخذت منه هـذا األلـف دينـار مـن زوجـة الـوالي، 

الخمسة رجال لها الحمار واليهودي والصباغ والمزين وابن التاجر وجعلتهم مماليك ولكن يـا بنتـي مـا  وبعت
  علي أضر من الحمار فإنه يعرفني، فقالت لها: يا أمي اقعدي يكفي ما فعلت فما كل مرة تسلم الجرة.



لـذين اشـتريتهم مـن العجـوز، وأما الوالي فإنه لما قام من النوم قالت له زوجته: فرحت لك بالخمسة مماليـك ا
فقالت: ألي شيء تنكر مني إن شاء اهللا يصيرون مثلك أصحاب مناصـب فقـال لهـا  ؟فقال لها: أي مماليك

فقالــت: العجــوز الداللــة التــي فصــلتهم منهــا وواعــدتها أنــك  ؟وحيــاة رأســي مــا اشــتريت مماليــك مــن قــال ذلــك
قالــت لــه: نعــم وأنــا رأيــت المماليــك  ؟عطيتهــا المــالتعطيهــا حقهــم ألــف دينــار ومــائتين لهــا فقــال لهــا: وهــل أ

بعيني كل واحد عليه بدلة تساوي ألف دينـار وأرسـلت وصـيت علـيهم المقـدمين، فنـزل الـوالي فـرأى اليهـودي 
  والحمار والمغربي والصباغ وابن التاجر.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  تمائة وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد الس

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوالي لما نزل ورأى اليهودي والحمار والمغربي والصباغ وابـن التـاجر  
فقـالوا: مـا هنـا مماليـك ومـا  ؟فقال: يا مقدمين أين الخمسة مماليك الذين اشتريناهم مـن العجـوز بـألف دينـار

ليها فنمنـا كلنـا ثـم إنهـا انسـلت ودخلـت الحـريم وأتـت رأينا إال هؤالء الخمسة الذين أمسكوا العجوز وقبضوا ع
فقلنــا: نعــم فقــال الــوالي: واهللا إن هــذا أكبــر  ؟الجاريــة تقــول: هــل الخمســة الــذين جــاءت بهــم العجــوز عنــدكم

منصــف والخمســة يقولــون مــا نعــرف حوائجنــا إال منــك فقــال لهــم: إن العجــوز صــاحبتكم بــاعتكم لــي بــألف 
هللا نحن أحرار ال نباع ونحن وٕاياك للخليفة، فقال لهـم: مـا عـرف العجـوز طريـق دينار، فقالوا: ما يحل من ا

البيــت إال أنــتم ولكــن أنــا أبــيعكم لألغــراب كــل واحــد بمــائتي دينــار فبينمــا هــم كــذلك وٕاذا بــاألمير حســن شــر 
الطريــق جــاء مــن ســفره ورأى زوجتــه عريانــة وحكــت لــه جميــع مــا جــرى لهــا، فقــال لهــا: أنــا مــا خصــمي إال 

 ؟والي فدخل عليه وقال له: هل أنت تأذن للعجائز أن تـدور فـي البلـد وتنصـب علـى النـاس وتأخـذ أمـوالهمال
فحكوا جميـع مـا جـرى فقـال لهـم:  ؟هذا عهدتك وال أعرف حوائج زوجتي إال منك ثم قال للخمسة: ما خبركم

ف العجـوز طريـق بيتـي فقـال لـه: مـا أعـر  ؟أنتم مظلومـون، والتفـت إلـى الـوالي وقـال لـه: ألي شـيء تسـجنهم
إال هــؤالء الخمســة حتــى أخــذت مــالي األلــف دينــار وبــاعتهم للحــريم، فقــال: يــا أميــر امرأتــك عنــدي وضــمان 

قــالوا كلهــم: نحــن نعرفهــا أرســل معنــا عشــرة مقــدمين ونحــن نمســكها  ؟العجــوز علــي ولكــن مــن يعرفهــا مــنكم
بعيـون زرق، وٕاذا بـالعجوز دليلـة مقبلـة مـن فأعطاهم عشرة مقدمين فقال لهم الحمار: اتبعوني فـإني أعرفهـا 

  زقاق وٕاذا بهم قبضوا عليها وساروا بها إلى بيت الوالي.
فقالت: ال أخذت وال رأيت فقال للسجان: احبسـها عنـدك للغـد، قـال  ؟فلما رآها الوالي قال: أين حوائج الناس

ومًا بها فركب الوالي وأخذ بصلبها السجان: أنا ال آخذها وال أسجنها مخافة أن تعمل منصفًا وأصير أنا ملز 
من شعرها فسحبها المشاعلي في البكـر واسـتحفظ عليهـا عشـرة مـن النـاس وتوجـه الـوالي لبيتـه إلـى أن أقبـل 
الظالم وغلب النوم على المحافظين وٕاذا برجـل بـدوي سـمع رجـل يقـول لرفيقـه: الحمـد هللا علـى السـالمة أيـن 

زالبية بعسل، فقال البدوي: البد من دخولي بغداد وآكـل فيهـا زالبيـة  فقال له: في بغداد وتغديت ؟هذه الغيبة
  بعسل وكان عمره ما أكلها زين وذمة العرب ما آكل إال زالبية بعسل.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد الستمائة 
ما ركب حصانه وأراد دخول بغداد سار وهو يقـول لنفسـه: أكـل قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن البدوي ل

الزالبية زين وذمة العرب أنا ال آكل إال زالبية بعسل إلـى أن وصـل عنـد مصـلب دليلـة فسـمعته يقـول لنفسـه 
فقالت له: أنا في جيرتك يا شيخ العرب فقـال لهـا: إن اهللا  ؟هذا الكالم فأقبل عليها وقال لها: أي شيء أنت

فقالــت لــه: عــدو لــي زيــات يقلــي الزالبيــة فوقفــت أشــتري منــه شــيئًا فبزقــت  ؟ولكــن مــا ســبب صــلبك قــد أجــارك
فوقعــت بزقتــي علــى الزالبيــة فاشــتكاني للحــاكم، فــأمر الحــاكم بصــلبي وقــال: خــذوا لهــا عشــرة أرطــال زالبيــة 

ا نفسـي مـا تقبـل بعسل وأطعموها إياها وهـي مصـلوبة فـإن أكلتهـا فحلوهـا وٕان لـم تأكلهـا فخلوهـا مصـلوبة وأنـ
الحلــو، فقــال البــدوي: وذمــة العــرب مــا جئــت مــن النجــع إال آلكــل الزالبيــة بالعســل وأنــا آكلهــا عوضــًا عنــك، 
فقالــت لــه: هــذه مــا يأكلهــا إال الــذي يتعلــق موضــعي فانطبقــت عليــه الحيلــة فحلهــا وربطتــه موضــعها بعــدما 

عمامتـه وركبـت حصـانه وراحـت لبنتهـا، فقالـت قلعته الثياب التي كانت عليه، ثم إنها لبست ثيابه وتعممـت ب
  فقالت لها: صلبوني وحكت لها ما وقع لها من البدوي هذا ما كان من أمرها. ؟لها بنتها: ما هذا الحال

وأما ما كان من أمر المحـافظين فإنـه لمـا صـحى واحـد مـنهم نبـه جماعتـه فـرأوا النهـار قـد طلـع فرفـع واحـد  
فقـالوا: هـذا  ؟البدوي وقـال: واهللا مـا نأكـل بليلـة هـل أحضـرتم الزالبيـة بالعسـل منهم عينيه وقال دليلة، فأجابه

قــال: أنــا فككتهــا مــا تأكــل الزالبيــة بالعســل غضــبًا ألن  ؟رجــل بــدوي فقــالوا لــه: يــا بــدوي أيــن دليلــة ومــن فكهــا
ب أو نسـتمر نفسها ال تقبلها، فعرفوا أن البدوي جاهل بحالهـا فلعبـت عليـه منصـفًا وقـالوا لبعضـهم: هـل نهـر 

حتى نستوفي ما كتبه اهللا علينا وٕاذا بالوالي مقبل ومعه الجماعة الذين نصبت عليهم فقال الوالي للمقدمين: 
قومـوا فكـوا دليلـة فقـال البـدوي: مـا نأكـل بليلـة هـل أحضـرتم الزالبيـة بعسـل فرفـع الـوالي عينيـه إلـى المصــلب 

  الوا: األمان يا سيدي.فق ؟فرأى بدويًا بدل العجوز فقال للمقدمين: ما هذا
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الستين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المحافظين قالوا للوالي: األمان يا سيدي فقـال لهـم: احكـوا لـي مـا جـرى 

نا فلمــا صــحونا رأينــا هــذا البــدوي مصــلوبًا فقــالوا: نحــن كنــا ســهرنا معــك فــي الليــل وقلنــا دليلــة مصــلوبة ونعســ
ونحن بين يديك فقـال: يـا نـاس هـذه نصـابة وأمـان اهللا علـيكم فحلـوا البـدوي فتعلـق البـدوي بـالوالي وقـال: اهللا 
ينصـر فيـك الخليفـة أنـا مـا أعـرف حصـاني وثيـابي إال منـك، فسـأله الـوالي فحكـى لـه البـدوي قصـته فتعجــب 

تهـا، فقـال لـه: مـا عنـدي خبـر أنهـا نصـابة، فقـال للجماعـة: نحـن مـا نعـرف الوالي، وقال له: ألي شـيء حلل
حوائجنــا إال منــك يــا والــي فإننــا ســلمناها إليــك وصــارت فــي عهــدتك ونحــن وٕايــاك إلــى ديــوان الخليفــة، وكــان 
حســن شــر الطريــق طلــع الــديوان وٕاذا بــالوالي والبــدوي والخمســة مقبلــون وهــم يقولــون: إننــا مظلومــون فقــال 

فتقدم كل واحد منهم وحكى له ما جرى عليه حتى الـوالي قـال: يـا أميـر المـؤمنين إنهـا  ؟: من ظلمكمالخليفة



نصــبت علــي وباعــت لــي هــؤالء الخمســة بــألف دينــار مــع أنهــم أحــرار، فقــال الخليفــة: جميــع مــا ضــاع لكــم 
هـا فـي المصـلب، عندي وقال للوالي: ألزمتك بـالعجوز فـنفض الـوالي طوقـه وقـال: ال ألتـزم بـذلك بعـدما علقت

فلعبـت علـى هـذا البـدوي حتـى خلصـها وعلقتـه فـي موضـعها وأخـذت حصـانه وثيابـه فقـال الخليفـة: الـزم بهــا 
غيرك فقال: الزم بها أحمد الدنف فإن له في كل شهر ألف دينار وألحمد الدنف مـن األتبـاع واحـد وأربعـون 

قال: لبيك يا أمير المؤمنين قـال لـه: ألزمتـك لكل واحد في كل شهر مائة دينار فقال الخليفة: يا مقدم أحمد 
  بحضور العجوز فقال: ضمانها علي ثم إن الخليفة حجز الخمسة والبدوي عنده.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الواحدة والستين بعد الستمائة 
أحمد الدنف بإحضار العجوز قال له: ضـمانها قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة لما ألزم المقدم  

علي يا أمير المؤمنين، ثم نـزل هـو وأتباعـه إلـى القاعـة فقـالوا لبعضـهم: كيـف يكـون قبضـنا عليهـا وكـم مـن 
فقال واحد منهم يقال له علي كتف الجمل ألحمد الـدنف: علـى أي شـيء تشـاورون حسـن  ؟عجائز في البلد

ل حسـن: يـا علـي كيـف تسـتقلني واالسـم األعظـم ال أرافقكـم فـي فقـا ؟شومان وهـل حسـن شـومان أمـر عظـيم
هذه المرة وقام غضبان فقال أحمد الدنف: يا شبان كل قيم يأخـذ عشـرة ويتوجـه بهـم إلـى حـارة ليفتشـوا علـى 
دليلــة فــذهب علــي كتــف الجمــل بعشــرة وكــذلك كــل قــيم وتوجهــت كــل جماعــة إلــى حــارة وقــالوا قبــل تــوجههم 

اعنـــا فـــي الحـــارة الفالنيـــة فـــي الزقـــاق الفالنـــي فشـــاع فـــي البلـــد أن أحمـــد الـــدنف التـــزم وافتـــراقهم: يكـــون اجتم
بــالقبض علــى الدليلــة المحتالــة، فقالــت زينــب: يــا أمــي إن كنــت شــاطرة تلعبــي علــى أحمــد الــدنف وجماعتــه 
فقالت: يا بنتي أنا مـا أخـاف إال مـن حسـن شـومان فقالـت البنـت: وحيـاة مقصوصـي آلخـذ لـك ثيـاب الواحـد 
وأربعــين، ثــم قامــت ولبســت بدلــة وتبرقعــت وأقبلــت علــى واحــد عطــار لــه قاعــة ببــابين فســلمت عليــه وأعطتــه 
دينارًا وقالت له: خذ هذا الدينار حلوان قاعتـك وأعطنيهـا إلـى آخـر النهـار فأعطاهـا المفـاتيح وراحـت أخـذت 

وقفـــت علـــى البـــاب فرشـــًا علـــى حمـــار الحمـــار وفرشـــت القاعـــة وحطـــت فـــي كـــل ليـــوان ســـفرة طعـــام ومـــدام و 
مكشوفة الوجه وٕاذا بعلي كتف الجمل وجماعته مقبلون، فقبلت يده فرآها صبية مليحة فحبهـا وقـال لهـا: أي 

فقــال: ال بــل أنــا مــن جماعتــه واســمي علــي كتــف  ؟فقالــت لــه: هــل أنــت المقــدم أحمــد الــدنف ؟شــيء تطلبــين
ز نصـابة أخـذت أرزاق النـاس ومرادنـا فقال: نحن دائـرون نفـتش علـى عجـو  ؟الجمل فقالت لهم: أين تذهبون

فقالت: إن أبي كان خمارًا في الموصلي فمات وخلف لي مـاًال  ؟أن نقبض عليها، ولكن من أنت وما شأنك
كثيرًا فجئت هـذه البلـدة خوفـًا مـن الحكـام وسـألت النـاس مـن يحمينـي فقـالوا لـي: مـا يحميـك إال المقـدم أحمـد 

  ين به فقالت لهم: اقصدوا جبر خاطري بلقمة وشربة ماء.الدنف، فقال لها جماعته: اليوم تجمع
ــتهم فــأكلوا وســكروا وحطــت لهــم البــنج فبنجــتهم وقلعــتهم حــوائجهم ومثــل مــا عملــت فــيهم  فلمــا أجابوهــا أدخل
عملت في الباقي فدار أحمد الدنف يفتش على دليلـة فلـم يجـدها ولـم يـر مـن أتباعـه أحـد إلـى أن أقبـل علـى 

قالـت: غريبـة  ؟فقـال لهـا: نعـم ومـن أنـت ؟ها فحبها فقالت له: أنت المقدم أحمد الدنفالصبية فقبلت يده فرآ



من الموصل وأبي كان خمارًا ومات وخلف لي ماًال كثيرًا وجئت به إلى هنا خوفـًا مـن الحكـام، ففتحـت هـذه 
بـه فقـال أحمـد  الخمارة فجعل الوالي علي قانونًا ومرادي أن أكون في حمايتك والذي يأخذه الوالي أنت أولى

الدنف: ال تعطيه شيئًا ومرحبًا بك فقالت له: اقصـد جبـر خـاطري وكـل طعـامي، فـدخل وأكـل وشـرب مـدامًا 
فانقلــب مــن الســكر فبنجتــه وأخــذت ثيابــه وحملــت الجميــع علــى فــرس البــدوي وحمــار الحمــار وأيقظــت عليــًا 

لجماعـة مبنجـين فـأيقظهم بضـد البـنج كتف الجمل وراحت، فلما أفاق رأى نفسه عريانـًا ورأى أحمـد الـدنف وا
فلما أفاقوا رأوا أنفسهم عرايا، فقال أحمد الدنف: ما هذا الحال يا شباب نحن دائرون لنصطادها فاصـطادتنا 
هــذه العــاهرة يــا فرحــة حســن شــومان فينــا ولكــن اصــبر حتــى تــدخل العتمــة ونــروح، وكــان حســن شــومان قــال 

 م وٕاذا بهم قد أقبلوا وهم عرايا فأنشد حسن شومان هذين البيتين: للنقيب: أين الجماعة فبينما هو يسأل عنه

 وتباين األقوال في األصـدار  والناس مشتبهون في ايرادهـم

 ومن النجوم غوامض ودراري  ومن الرجال معالم ومجاهـل

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثانية والستين بعد الستمائة 
فقـالوا: تعهـدنا  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن حسـن شـومان قـال للجماعـة: مـن لعـب علـيكم وأعـراكم 

بعجــوز نفــتش عليهــا وال أعرانــا إال صــبية مليحــة، فقــال حســن شــومان: نعــم مــا فعلــت بكــم فقــالوا: هــل أنــت 
فقــال شــومان: يــا  ؟خليفــةتعرفهــا يــا حســن، فقــال: أعرفهــا وأعــرف العجــوز، فقــالوا لــه: أي شــيء تقــول عنــد ال

دنف نفض طوقك قدامه فإن قال لك ألي شيء ما قبضت عليها فقل أنا ما أعرفها والزم بها حسن شومان 
فإن ألزمني بها فأنا أقبضها وباتوا فلما أصبحوا طلعوا ديوان الخليفة فقبلوا األرض بين يديـه، فقـال الخليفـة: 

ألي شيء فقال: أنا ما أعرفها والـزم بهـا حسـن شـومان فإنـه فنفض طوقه فقال:  ؟أين العجوز يا مقدم أحمد
يعرفها هي وبنتها، وقال: إنها ما عملت هذه المالعب طمعًا في حوائج الناس ولكن بيان شطارتها وشطارة 
بنتها ألجـل أن ترتـب لهـا راتـب زوجهـا ولبنتهـا مثـل راتـب أبيهـا فشـفع فيهـا شـومان مـن القتـل وهـو يـأتي بهـا 

وحياة أجدادي إن أعادت حوائج الناس عليها األمان وهـي فـي شـفاعتك فقـال شـومان أعطنـي  فقال الخليفة:
األمـان يــا أميــر المــؤمنين فقــال لـه: هــي فــي شــفاعتك وأعطــاه منــديل األمـان، فقــال الخليفــة هــي فــي كرامتــك 

ج النـاس فقالـت: موجـودة، فقـال: قـولي لهـا تجـيء بحـوائ ؟فقالـت: لهـا: أيـن أمـك ؟تعالي يا عجوز مـا اسـمك
وتــذهب معــي لتقابــل الخليفــة وقــد جئــت لهــا بمنــديل األمــان فــإن كانــت ال تجــيء حــوائج النــاس مــع حمــار 
الحمار وفرس البدوي، فقـال لهـا شـومان: احضـري ثيـاب كبيـري وثيـاب جماعتـه فقالـت واالسـم األعظـم أنـي 

ي معـه إلـى ديــوان مـا أعـريتهم، فقـال: صـدقت ولكــن هـذا منصـف بنتـك زينــب وهـذه جميلـة معـك، وســار وهـ
الخليفة فتقدم حسن وعرض حوائج الناس على الخليفة، وقدم دليلة بين يديه فلما رآهـا أمـر برميهـا فـي بقعـة 
الــدم، فقالــت: أنــا فــي جيرتــك يــا شــومان فقــام شــومان وقبــل أيــادي الخليفــة وقــال لــه: العفــو أنــت أعطيتهــا 



ه بنتها زينب فقال اسمي دليلة فقالت: مـا أنـت إال األمان، فنزل شومان وراح إلى دليلة فصاح عليها فجاوبت
فقالـت:  ؟حيالة محتالة فلقبت بدليلة المحتالـة، ثـم قـال لهـا: ألي شـيء عملـت هـذه المناصـف وأتعبـت قلوبنـا

أنا ما فعلت هذه الفعال بقصد الطمع في متاع النـاس ولكـن سـمعت بمناصـف أحمـد الـدنف التـي لعبهـا فـي 
قلــت: أنــا األخــرى أعمــل مثلهــا وقــد رددت حــوائج النــاس إلــيهم فقــام الحمــار بغــداد ومناصــف حســن شــومان ف

وقال: شرع اهللا بينـي وبينهـا فإنهـا مـا كفاهـا أخـذ حمـاري حتـى سـلطت علـي المـزين المغربـي فقلـع أضراسـي 
  وكواني في أصداغي كيين.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  الستمائة  وفي الليلة الثالثة والستين بعد
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحمار لما قام وقال: شرع اهللا بيني وبينها فإنها ما كفاها أخذ حمـاري، 
حتى سلطت المـزين المغربـي فقلـع أضراسـي وكـواني فـي أصـداغي كيـين، أمـر الخليفـة للحمـار بمائـة دينـار 

ة ونـزال وأخـذ البـدوي حوائجـه وحصـانه وقـال: وللصباغ بمائة دينار وقال: انـزل عمـر مصـبغك فـدعوا للخليفـ
حــرام علــي دخــول بغــداد وأكــل الزالبيــة بالعســل وكــل مــن كــان لــه شــيء أخــذه وانفضــوا كلهــم. هــذا مــا جــرى 

  لدليلة المحتالة في مدينة بغداد.
وأما ما كان من أمر علي الزيبق المصري فإنه كان شاطرًا بمصر في زمـن رجـل يسـمى صـالح المصـري  

ان مصـر وكـان لـه أربعـون تابعـًا وكـان أتبـاع صـالح المصـري يعملـون للشـاطر علـي ويظنـون أنـه مقدم ديـو 
يقع فيها فيفتشـون عليـه فيجدونـه قـد هـرب كمـا يهـرب الزيبـق، فمـن أجـل ذلـك لقبـوه بـالزيبق المصـري ثـم إن 

ه نقيب القاعة الشاطر علي كان جالسًا يومًا من األيام في قاعة بين أتباعه فانقبض عليه وضاق صدره فرآ
قاعدًا عابس الوجه فقال له مالك يا كبيري إن ضاق صدرك فشق شقة في مصر فإنـه يـزول عنـك الهـم إذا 
مشيت في أسواقها فقام وخرج ليشق في مصر فازداد غمًا وهمًا فمـر علـى خمـارة فقـال لنفسـه ادخـل وأسـكر 

أقعـد إال وحـدي فأجلسـه الخمـار فـي  فدخل فرأى في الخمارة سبعة صفوف من الخلق فقال: يا خمار أنـا مـا
طبقة وحده وأحضر له المدام فشرب حتى غاب عن الوجود ثم طلع من الخمارة وسار في مصر، ولـم يـزل 
ســائرًا فــي شــوارعها حتــى وصــل إلــى الــدرب األحمــر وخلــت الطريــق قدامــه مــن النــاس هيبــة لــه فالتفــت فــرأى 

مـا شـراب إال مـن زبيـب وال وصـال إال مـن حبيـب  رجل سقاء يسقي بالكوز، ويقول في الطريـق: يـا معـوض
وال يجلــس فــي الصــدر إال لبيــب فقــال لــه: تعــال اســقني فنظــر إليــه الســقاء وأعطــاه الكــوز فطــل فــي الكــوز 

فقال: اسقني فمأله وخضه وكبـه فـي األرض وثالـث  ؟وخضه وكبه على األرض فقال له السقاء: أما تشرب
روح فقـال: اسـقني فمـأل الكـوز وأعطـاه إيـاه فأخـذه منـه وشـرب، ثـم مرة كذلك، فقال له: إن كنـت مـا تشـرب أ

  أعطاه دينارًا وٕاذا بالسقاء نظر إليه واستقل به وقال له: أنعم بك يا غالم صغار قوم كبار آخرين.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة الرابعة والستين بعد الستمائة 
ك السـعيد، أن الشـاطر علـي لمـا أعطـى السـقاء دينـارًا نظـر إليـه واسـتقل بـه وقـال لـه: قالت: بلغني أيها الملـ

انعــم بــك صــغار قــوم كبــار قــوم آخــرين فــنهض الشــاطر علــي وقــبض علــى جالليــب الســقاء وســحب عليــه 
  خنجرًا مثمنًا كما قيل في هذين البيتين: 

 أحدًا سوى من سطوة الخـالق  اضرب بخنجرك العنيد وال تخف

 األخـالق أبدًا بغير مـكـارم  ب الخلق الذميم وال تـكـنوتجن

فقــال: يــا شــيخ كلمنــي بمعقــول فــإن قربتــك إن غــال ثمنهــا يبلــغ ثالثــة دراهــم والكــوزان اللــذان دلقتهمــا علــى 
األرض مقدار رطل من المـاء قـال لـه: نعـم قـال لـه: فأنـا أعطيتـك دينـارًا مـن الـذهب وألي شـيء تسـتقل بـي 

فقال له: رأيت أشجع منك، فإنه مـا دامـت النسـاء تلـد علـى الـدنيا  ؟أشجع مني أو أكرم منيفهل رأيت أحدًا 
فقال له: اعلم أن لي واقعـة مـن العجـب  ؟ال شجاع وال كريم فقال له: من الذي رأيت أشجع مني وأكرم مني

ًا وبيتــًا، وذلــك أن أبــي كــان شــيخ الســقائين بالشــرابية فــي مصــر فمــات وخلــف لــي خمســة جمــال وبغــًال ودكانــ
ولكن الفقير ال يستغني وٕاذا استغنى مات فقلـت فـي نفسـي: أنـا أطلـع الحجـاز فأخـذت قطـار جمـال ومازلـت 
أقترض حتى صار علي خمسمائة دينار وضاع مني جميع ذلك في الحج فقلت في نفسـي: إن رجعـت إلـى 

توجهـت مـن حلـب مصر تحبسني الناس على أموالهم فتوجهت إلى الحج الشامي حتـى وصـلت إلـى حلـب و 
إلــى بغــداد ثــم ســألت عــن شــيخ الســقاءين ببغــداد فــدلوني عليــه، فــدخلت وقــرأت الفاتحــة، فســألني عــن حــالي 
فحكيت له جميع ما جرى لـي، فـأخلى دكانـًا وأعطـاني قربـة وعـدة وسـرحت علـى بـاب اهللا، وطفـت فـي البلـد 

مـر علـي بخيـل فـي هـذا اليـوم  فأعطيت واحدا الكوز ليشرب فقال لي: لم آكل شيء حتـى أشـرب عليـه ألنـه
  وجاءني بقلتين بين يديه.

فقلــت لــه: يــا ابــن الخســيس هــل أطعمتنــي شــيئًا حتــى تســقيني عليــه فــرح يــا ســقاء حتــى آكــل شــيئا وبعــد ذلــك 
اســقني فجئــت للثــاني فقــال: اهللا يرزقــك فصــرت علــى هــذا الحــال إلــى وقــت الظهــر ولــم يعطنــي أحــد شــيء 

د وٕاذا أنـا بنـاس يسـرعون فـي الجـري فتبعـتهم فرأيـت موكبـًا عظيمـًا منجـرًا فقلـت: يـا ليتنـي مـا جئـت إلـى بغـدا
فقــال: موكــب  ؟اثنــين اثنــين وكلهــم بــالطواقي والشــدود والبــرانس واللبــد والفــوالذ فقلــت لواحــد: هــذا موكــب مــن

  المقدام أحمد الدنف.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  عد الستمائة وفي الليلة الخامسة والستين ب

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن أن السـقاء قـال: فسـألت واحـدًا مـن الموكـب فقـال ألحمـد الـدنف فقلـت  
فقال: مقدم الديوان ومقدم بغـداد وعليـه درك البـر ولـه علـى الخليفـة فـي كـل شـهر ألـف  ؟له: أي شيء رتبته

ف رآني فقال: تعال اسقني فمألت الكـوز وأعطيتـه دينار وهم نازلون من الديوان إلى قاعتهم وٕاذا بأحمد الدن



فقلت لـه: مـن  ؟إياه، فخضه وكبه وثاني مرة كذلك وثالث مرة شرب رشفة مثلك وقال: يا سقاء من أين أنت
فحكيــت لــه قصــتي وأفهمتــه أنــي  ؟مصــر فقــال: حيــا اهللا مصــر وأهلهــا ومــا ســبب مجيئــك إلــى هــذه المدينــة

ال: مرحبًا بك ثم أعطاني خمسة دنانير وقـال ألتباعـه: اقصـدوا وجـه اهللا مديون وهربان من الدين والعيلة فق
وأحســنوا إليــه فأعطــاني كــل واحــد دينــار وقــال: يــا شــيخ مــا دمــت فــي بغــداد ذلــك علينــا لــك كلمــا أســقيتنا، 
فصرت أتردد عليهم وصار يأتيني الخير من الناس ثم بعـد أيـام أحصـيت الـذي اكتسـبته مـنهم فوجدتـه ألـف 

قلــت فــي نفســي: صــار رواحــك إلــى الــبالد أصــوب فرحــت لــه القاعــة وقبلــت يديــه فقــال: أي شــيء دينــار، ف
 فقلت له: أريد السفر، وأنشدته هذين البيتين:  ؟تطلب

 كبنيان القصور على الـرياح  اقامات الغريب بـكـل أرض

 لقد عزم الغريب على الرواح  يهب الريح تهـدم الـبـنـايا

توجهــة إلــى مصــر ومــرادي أن أروح إلــى عيــالي فأعطــاني بغلــة ومائــة دينــار وقــال: وقلــت لــه: إن القافلــة م
  فقلت له: نعم. ؟غرضنا أن نرسل معك أمانة يا شيخ فهل أنت تعرف أهل مصر

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة والستين بعد الستمائة 
الســقاء لمــا قــال: إن أحمــد الــدنف أعطــاني بغلــة ومائــة دينــار وقــال:  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن

قال السـقاء: نعـم فقـال: خـذ هـذا الكتـاب وأوصـله  ؟غرضنا أن نرسل معك أمانة فهل أنت تعرف أهل مصر
إلى علي الزيبق المصري، وقل له: كبيرك يسلم عليك وهو اآلن عند الخليفة، فأخذت منه الكتـاب وسـافرت 

فرآنـي أربـاب الـديون فـأعطيتهم الـذي علـي ثـم عملـت سـقاء ولـم أوصـل الكتـاب ألنـي لـم حتى دخلت مصـر 
أعرف قاعـة علـي الزيبـق المصـري، فقـال لـه: يـا شـيخ طـب نفسـًا وقـر عينـًا فأنـا علـي الزيبـق المصـري أول 

  صبيان المقدم أحمد الدنف فهات الكتاب فأعطاه إياه، فلما فتحه وقرأه رأى فيه هذين البيتين: 
 على ورق يسير مع الـرياح  ت إلـيك يا زين الـمـالحكتب

 وكيف يطير مقصوص الجناح  ولو أني أطير لطرت شـوقـا

وبعد فالسالم من المقدم أحمد الدنف إلـى أكبـر أوالده علـي الزيبـق المصـري والـذي نعلمـك بـه أنـي تقصـدت 
بيانه ومن جملتهم علي كتف صالح الدين المصري ولعبت معه مناصف حتى دفتنته بالحياة وأطاعتني ص

الجمل وتوليت مقدم مدينـة بغـداد فـي ديـوان الخليفـة ومكتـوب علـى درك البـر، فـإن كنـت ترعـى العهـد الـذي 
بيني وبينك فأت عندي لعلك تلعب منصفًا فـي بغـداد يقربـك مـن خدمـة الخليفـة، فيكتـب لـك جامكيـة وجرايـة 

  ويعمل لك قاعة وهذا هو المرام والسالم.
الكتاب قبله وحطه على رأسه وأعطى السقاء عشرة دنانير بشـارة ثـم توجـه إلـى القاعـة ودخـل علـى  فلما قرأ 

صــبيانه، وأعلمهــم بــالخبر وقــال لهــم: أوصــيكم ببعضــكم ثــم قلــع مــا كــان عليــه ولــبس مشــلحًا وطربوشــًا وأخــذ 



النقيـب: أتسـافر  عليه فيها مزراق من عود القناطر له أربعة وعشرون ذرعًا وهو معشق في بعضه، فقال له
فقــال لــه: إذا وصــلت إلــى االم أرســل إلــيكم مــا يكفــيكم وســار إلــى حــال ســبيله فلحــق ركبــًا  ؟والمخــزن قــد فــرغ

مســافرًا فــرأى فيــه شــاه بنــدر التجــار ومعــه أربعــون تــاجرًا قــد حملــوا حمــولهم وحمــول شــاه بنــدر التجــار علــى 
د منكم يساعدني فسبوه وشتموه فقـال فـي نفسـه: ال األرض ورأى مقدمه رجًال شاميًا وهو يقول للبغالين: واح

يحســن ســفري إال مــع هــذا المقــدم، وكــان علــي أمــردًا مليحــًا فتقــدم إليــه وســلم عليــه فرحــب بــه وقــال لــه: أي 
ـــه: يـــا عمـــي رأيتـــك وحيـــدًا وحمولتـــك أربعـــون بغـــًال وألي شـــيء مـــا جئـــت لـــك بنـــاس  ؟شـــيء تطلـــب فقـــال ل
ـــدي قـــد اكتريـــت  ؟يســـاعدونك ـــا ول ـــار فقـــال: ي ـــه مـــائتي دين ـــدين وكســـوتهما ووضـــعت لكـــل واحـــد فـــي جيب ول

قــال: إلــى حلــب فقــال لــه: أنــا أســاعدك فحملــوا  ؟فســاعداني إلــى الخانكــة وهربــا، فقــال لــه: وٕالــى أيــن تــذهبون
الحمول وساروا وركـب شـاه بنـدر التجـار بغلتـه وسـار ففـرح المقـدم الشـامي بعلـي وعشـقه إلـى أن أقبـل الليـل 

وا فجاء وقت النوم فحط علي جنبه وجعل نفسه نائمًا فنام المقدم قريبًا منه، فقام علي مـن فنزلوا وأكلوا وشرب
مكانــه وقعــد علــى بــاب صــيوان التــاجر فانقلــب المقــدم وأراد أن يأخــذ عليــًا فــي حضــنه فلــم يجــده، فقــال فــي 

نـه لـم يـزل علـى بـاب نفسه: لعله واعد واحدًا فأخذه ولكن أنا أولى وفي غير هذه الليلة أحجـزه، وأمـا علـي فإ
  صيوان التاجر إلى أن قرب الفجر فجاء ورقد عند المقدم.

فلما استيقظ المقدم وجده فقال في نفسه: إن قلت له أين كنت يتركني ويروح ولم يزل يخادعه إلـى أن أقبلـوا 
جــت إلــى مغــارة فــي غابــة وفــي تلــك الغابــة ســبع كاســر، وكلمــا تمــر قافلــة يعملــون القرعــة بيــنهم فكــل مــن خر 

عليــه القرعــة يرمونــه للســبع فعملــوا القرعــة فلــم تخــرج إال علــى شــاه بنــدر التجــار، وٕاذا بالســبع قطــع علــيهم 
الطريــق ينتظــر الــذي يأخــذه مــن القافلــة فصــار شــاه بنــدر التجــار فــي كــرب شــديد وقــال للمقــدم: اهللا يخيــب 

لـــي: مـــا ســـبب هـــذه كعبـــك وســـفرتك ولكـــن وصـــيتك بعـــد مـــوتي أن تعطـــي أوالدي حمـــولي، فقـــال الشـــاطر ع
  فأخبروه بالقصة. ؟الحكاية

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة السابعة والستين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن التجار أخبروا علي المصري بالقصة فقال: وألي شيء تهربون من قـط 

قــدم إلــى التــاجر وأخبــره فقــال: إن قتلــه أعطيتــه ألــف دينــار وقــال بقيــة فأنــا ألتــزم لكــم بقتلــه، فــراح الم ؟البــر
التجار: ونحن كذلك نعطيه، فقام علي وخلع المشلح فبان عليه عدة من بوالد فأخذ شريط بوالد وفـرك لولبـه 
وانفرد قدام السبع وصرخ عليه فهجم عليه السبع فضربه علي المصري بالسيف بين عينيـه فقسـمه نصـفين، 

م والتجـــار ينظرونـــه قـــال للمقـــدم: ال تخـــف يـــا عمـــي فقـــال: يـــا ولـــدي أنـــا بقيـــت صـــبيك، فقـــام التـــاجر والمقـــد
واحتضــنه وقبلــه بــين عينيــه وأعطــاه األلــف دينــار وكــل تــاجر أعطــاه عشــرين دينــارًا، فحــط جميــع المــال عنــد 

فيــه رجــل بــدوي  التــاجر وبــاتوا وأصــبحوا عامــدين إلــى بغــداد فوصــلوا إلــى غابــة األســاد ووادي الكــالب وٕاذا
عاص قاطع الطريق ومعه قبيلـة فطلـع علـيهم فولـت النـاس مـن بـين أيـديهم، فقـال التـاجر: ضـاع مـالي وٕاذا 



بعلي أقبل عليهم وهو البس جلد مآلنًا جالجل واطلع المزارق وركب عقله في بعضها واخـتلس حصـانًا مـن 
ت فــرس البــدوي مــن الجالجــل وضــرب خيــل البــدوي وركبــه وقــال للبــدوي: بــازني بــالرمح وهــز الجالجــل فجفلــ

مزارق البدوي فكسره وضربه على رقبته فرمى دماغه فنظره قومه فانطبقوا علـى علـي فقـال: اهللا أكبـر ومـال 
عليهم فهزمهم وولوا هاربين، ثم رفـع دمـاغ البـدوي علـى رمـح وأنعـم عليـه التجـار وسـافروا حتـى وصـلوا إلـى 

فأعطــاه إيــاه فســلمه إلــى المقــدم وقــال لــه: حــين تــروح مصــر  بغــداد فطلــب الشــاطر علــي المــال مــن التــاجر،
اسأل عن قاعتي وأعط المال لنقيب القاعـة، ثـم بـات علـي ولمـا أصـبح دخـل المدينـة وشـق فيهـا وسـأل عـن 
قاعة أحمـد الـدنف فلـم يدلـه أحـد عليهـا ثـم تمشـى حتـى وصـل إلـى سـاحة الـنفض فـرأى أوالدًا يلعبـون وفـيهم 

  ال علي: ال تأخذ أخبارهم إال من صغارهم.ولد يسمى أحمد اللقيط فق
فالتفــت علــي فــرأى حلوانيــًا فاشــترى منــه حــالوة وصــاح علــى األوالد وٕاذا بأحمــد اللقــيط طــرد األوالد عنــه ثــم  

قــال لــه: أنــا كــان معــي ولــد مــات فرأيتــه فــي المنــام يطلــب حــالوة  ؟تقــدم هــو وقــال لعلــي: أي شــيء تطلــب
قطعــة فنظرهــا فــرأى فيهــا دينــارًا الصــقًا بهــا فقــال لــه: رح أنــا مــا عنــدي فاشــتريتها فأريــد أن أعطــي لكــل ولــد 

فاحشــة واســأل عنــي فقــال: يــا ولــدي مــا يأخــذ الكــراء إال شــاطر وأنــا درت فــي البلــد أفــتش عــن قاعــة أحمــد 
الدنف فلم يدلني عليها أحد وهذا الـدينار كرائـك، فقـال لـه:أنا أروح أجـري قـدامك وأنـت تجـري ورائـي إلـى أن 

القاعة فآخذ في رجلي حصوة فأرمها علـى البـاب فتعرفهـا فجـرى الولـد وجـرى علـي وراءه إلـى أن أخـذ أصل 
  الحصوة برجله ورماها على باب القاعة فعرفها.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة والستين بعد الستمائة 
للقــيط لمــا جــرى قــدام الشــاطر علــي وأراه القاعــة وعرفهــا قــبض قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن أحمــد ا

علـــى الولـــد وأراد أن يخلـــص منـــه الـــدينار فلـــم يقـــدر فقـــال لـــه: رح تســـتاهل اإلكـــرام ألنـــك ذكـــي كامـــل العقـــل 
ــد، وأمــا علــي  والشــجاعة وٕان شــاء اهللا تعــالى إن عملــت مقــدمًا عنــد الخليفــة أجعلــك مــن صــبياني فــراح الول

أقبــل علــى القاعــة وطــرق البــاب، فقــال أحمــد الــدنف: يــا نقيــب افــتح البــاب هــذه طرقــة  الزيبــق المصــري فإنــه
علي الزيبق المصري، ففتح له الباب ودخل على أحمد الدنف وسلم وقابله بالعناق وسـلم عليـه األربعـون ثـم 

هــذه  إن أحمــد الــدنف ألبســه حلــة وقــال لــه: إنــي لمــا والنــي الخليفــة مقــدمًا عنــده كســى صــبياني فأبقيــت لــك
الحلـــة، ثـــم أجلســـوه فـــي صـــدر المجلـــس بيـــنهم وأحضـــروا لـــه الطعـــام فـــأكلوا والشـــراب فشـــربوا وســـكروا إلـــى 
الصباح، ثـم قـال أحمـد الـدنف لعلـي المصـري: إيـاك أن تشـق فـي بغـداد بـل اسـتمر جالسـًا فـي هـذه القاعـة، 

  فقال له: ألي شيء فهل جئت ألحبس أنا ما جئت إال ألجل أن أتفرج.
ولــدي ال تحســب أن بغــداد مثــل مصــر هــذه بغــداد محــل الخالفــة وفيهــا شــطارى كثيــرون وتنبــت  فقــال لــه: يــا

فيهـــا الشـــطارة كمـــا ينبـــت البقـــل فـــي األرض فأقـــام علـــي فـــي القاعـــة ثالثـــة أيـــام، فقـــال أحمـــد الـــدنف لعلـــي 
بيله المصري: أريد أن أقربك عند الخليفـة ألجـل أن يكتـب لـك جامكيـة فقـال لـه: حتـى يـؤون األوان فتـرك سـ



ثم إن عليًا كان قاعدًا في القاعة يومًا من األيام فانقبض قلبه وضاق صدره فقال لنفسه: قـم شـق فـي بغـداد 
وينشرح صدرك فخرج وسار من زقاق إلى زقاق فرأى في وسط السوق دكانًا فدخل وتغدى فيه وطلع يغسل 

ن اثنـين وآخـر الكـل دليلـة المحتالـة راكبـة يديه وٕاذا بأربعين عبـدًا بالشـريطات البـوالد واللبـد وهـم سـائرون اثنـي
فوق بغلة وعلى رأسها خوذة مطلية بالذهب وبيضـة مـن بـوالد وزرديـة ومـا يناسـب ذلـك، وكانـت دليلـة نازلـة 
من الديوان ذاهبة إلى الخان. فلما رأت عليًا الزيبق المصري تأملـت فيـه فرأتـه يشـبه أحمـد الـدنف فـي طولـه 

ط مـن بـوالد ونحـو ذلـك والشـجاعة الئحـة عليـه تشـهد لـه وال تشـهد عليـه وعرضه وعليه عبـاء وبـرنص وشـري
فســـارت فـــي الخـــان واجتمعـــت ببنتهـــا زينـــب وأحضـــرت تخـــت رمـــل فضـــربت الرمـــل فطلـــع لهـــا اســـمه علـــي 
المصــري وســعده غالــب علــى ســعدها وســعد بنتهــا زينــب، فقالــت لهــا: أي شــيء ظهــر لــك حــين ضــربت هــذا 

بًا يشبه أحمد الـدنف وخائفـة أن يسـمع أنـك أعريـت أحمـد الـدنف وصـبيانه فقالت: أنا رأيت اليوم شا ؟التخت
فيــدخل الخــان ويلعــب معنــا منصــفا ألجــل أن يخلــص ثــأر كبيــره وثــأر األربعــين، وأظــن أنــه نــازل فــي قاعــة 
أحمــد الــدنف فقالــت لهــا بنتهــا زينــب: أي شــيء هــذا أظــن أنــك حســبت حســابه ثــم لبســت بدلــة مــن أفخــر مــا 

  في البلد.عندها وخرجت تشق 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والستين بعد الستمائة 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن زينـــب بنـــت الدليلـــة المحتالـــة خرجـــت تشـــق البلـــد فلمـــا رآهـــا النـــاس  
عليــًا المصــري  يتعشــقون فيهــا وهــي توعــد وتخلــف وتســمع وتســطح وســارت مــن ســوق إلــى ســوق حتــى رأت

فقالـت:  ؟مقبًال عليها فزاحمته بكتفها والتفتت وقالت: اهللا يحيي أهل النظر فقال لها: أنت متزوجة أو عازبـة
فقالــت: أنــا بنــت تــاجر وزوجــي تــاجر وعمــري مــا خرجــت إال فــي هــذا  ؟متزوجــة فقــال لهــا: عنــدي أو عنــدك

ت لي نفسًا ولمـا رأيتـك وقعـت محبتـك فـي قلبـي اليوم وما ذاك إال أني طبخت طعامًا وأردت أن آكل فما لقي
فقـال لهـا: مـن دعـي فليجيـب، ومشـت وتبعهـا مـن زقـاق  ؟فهل يمكن أن تقصد جبر قلبي وتأكل عندي لقمـة

إلى زقاق، ثم قال في نفسه وهو ماش خلفها: كيف تفعل وأنت غريـب وقـد ورد مـن زنـى فـي غربتـه رده اهللا 
: خــذي هــذا الــدينار واجعلــي الوقــت غيــر هــذا فقالــت لــه: واالســم خائبــًا ولكــن ادفعهــا عنــك بلطــف، ثــم قــال

األعظــم مــا يمكــن إال أن تــروح معــي هــذا البيــت وأستضــيفك فتبعهــا إلــى أن وصــلت بــاب دار عليهــا بوابــة 
فقالـت لـه: ضـاع فقـال لهـا: كـل  ؟عالية والضبة مغلقة، فقالـت لـه افـتح هـذه الضـبة فقـال لهـا: وأيـن مفتاحهـا

مفتــاح يكــون مجرمــًا وعلــى الحــاكم تأديبــه وأنــا ال أعــرف شــيئًا حتــى أفتحهــا بــال مفتــاح مــن فــتح ضــبة بغيــر 
فكشف اإلزار عن وجهها فنظرها نظرة أعقبته ألف حسرة ثم أسـبلت ازارهـا فـي الضـبة وقـرأت أسـماء موسـى 

عـه فقــال ففتحهـا بـال مفتــاح. ودخلـت فتبعهــا فـرأى ســيوفًا وأسـلحة مـن البــوالد ثـم إنهــا خلعـت االزار وقعــدت م
في نفسه استوف ما قدره اهللا عليك ثم مال عليها يأخذ قبلة من خدها فوضعت كفها على خـدها وقالـت لـه: 
مــا صــفاء إال فــي الليــل وأحضــرت ســفرة طعــام ومــدام فــأكال وشــربا وقامــت مــألت اإلبريــق مــن البئــر وكبــت 



زوجــي كــان عنــده خــاتم مــن علــى يديــه فغســلهما فبينمــا همــا كــذلك وٕاذا بهــا دقــت علــى صــدرها وقالــت: إن 
ياقوت مرهون على خمسمائة دينار فلبسته فجاء واسـعًا فضـيقته بشـمعة، فلمـا أدليـت الـدلو سـقط الخـاتم فـي 
البئر، ولكن التفت إلى جهة الباب حتى أتعرى وأنزل البئر ألجيء به، فقال لهـا: عيـب علـي أن تنزلـي وأنـا 

في السلة وأدلته في البئر وكان الماء فيه غزيرًا، ثـم قالـت لـه: موجود فما ينزل إال أنا فقلع ثيابه وربط نفسه 
إن السلة قد قصرت مني ولكن فك نفسك وانزل، ففك ونزل في المـاء وغطـس فيـه قامـات ولـم يحصـل قـرار 

  البئر، وأما هي فإنها لبست إزارها وأخذت ثيابه وراحت إلى أمها.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ي الليلة السبعين بعد الستمائة وف
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن عليـًا المصـري لمـا نـزل فـي البئـر وزينـب أخـذت ثيابـه راحـت إلـى أمهـا 
وقالت لها: قد أعريت عليًا المصري وأوقعته في بئـر األميـر حسـن صـاحب الـدار وهيهـات أن يخلـص وأمـا 

غائبًا في الديوان، فلما أقبل رأى بيته مفتوحـًا فقـال للسـائس: األمير حسن صاحب الدار فإنه كان في وقتها 
فقــال: يــا ســيدي إنــي أغلقتهــا بيــدي فقــال: وحيــاة راســي إن بيتــي قــد دخلــه  ؟ألي شــيء مــا أغلقــت الضــبة

حرامي، ثم دخل األمير حسن وتلفت في البيت فلم يجد أحدًا، فقال للسائس امأل اإلبريق حتى أتوضأ فأخـذ 
أداله، فلما سحبه وجده ثقيًال فطل في البئر فرأى شيئًا قاعدا في السطل فلقاه في البئـر ثانيـًا السائس الدلو و 

  ونادى وقال: يا سيدي قد طلع لي عفريت من البئر.
فقال له األمير حسن: رح هات أربعة فقهاء يقـرؤون القـرآن عليـه حتـى ينصـرف فلمـا أحضـر الفقهـاء، قـال  

ؤوا علـى هـذا العفريـت ثـم جـاء العبـد والسـائس وأنـزال الـدلو وٕاذا بعلـي المصـري لهم: احتاطوا بهـذا البئـر واقـر 
تعلــق بــه وخبــأ نفســه فــي الــدلو وصــبر حتــى صــار قريبــًا مــنهم ووثــب مــن الــدلو وقعــد بــين الفقهــاء فصــاروا 
يلطشـــون بعضـــهم بعضـــًا ويقولـــون: عفريـــت، عفريـــت فـــرآه األميـــر حســـن غالمـــًا إنســـيًا فقـــال لـــه: هـــل أنـــت 

فقـال لـه: أنـا نمـت واحتلمـت فنزلـت ألغتسـل فـي بحـر  ؟قـال: ال، فقـال: مـا سـبب نزولـك فـي البئـرف ؟حرامي
الدجلــة فغطســت فجــذبني المــاء تحــت األرض حتــى خرجــت مــن هــذا البئــر فقــال لــه: قــل الصــدق فحكــى لــه 

: مـا جميع ما جرى له فأخرج من البيت بثوب قديم، فتوجه إلى قاعة أحمد الدنف وحكى له ما وقع له فقـال
قلت لـك إن بغـداد فيهـا نسـاء تلعـب علـى الرجـال فقـال علـي كتـف الجمـل: بحـق االسـم األعظـم أن تخبرنـي 
كيف تكون رئيس فتيان مصر وتعريـك صـبية فصـعب عليـه ذلـك ونـدم فكسـاه أحمـد الـدنف بدلـة غيرهـا، ثـم 

المحتالـة بوابـة خـان فقال: ال، فقال: هـذه زينـب بنـت الدليلـة  ؟قال له حسن شومان: هل أنت تعرف الصبية
قــال: نعــم، فقــال لــه: يــا علــي إن هــذه أخــذت ثيــاب كبيــرك وثيــاب  ؟الخليفــة فهــل وقعــت فــي شــبكتها يــا علــي

فقــال: مــرادي أن أتــزوج بهــا فقــال لــه:  ؟جميــع صــبيانه، فقــال: هــذا عــار علــيكم، فقــال لــه: وأي شــيء مــرادك
  هيهات سل فؤادك عنها.

  م المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكال



 

  وفي الليلة الواحدة والسبعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن حسن شومان قال لعلي المصري هيهات سل فؤادك عنها فقال له: ومـا 

فقـال مرحبـًا بـك إن كنـت تشـرب مـن كفـي وتمشـي تحـت رايتـي بلغـت مـرادك  ؟حيلتي في زواجهـا يـا شـومان
ل له: يا علي اقلع ثيابك فقلع ثيابه وأخذ قدرًا وغلى فيـه شـيئًا مثـل الزفـت ودهنـه بـه منها، فقال له: نعم، فقا

فصــار مثــل العبــد األســود ودهــن شــفتيه وخديــه وكحلــه بكحــل أحمــر وألبســه ثيــاب خــدام وأحضــر عنــده ســفرة 
ــدًا طباخــًا وأنــت صــرت شــبيهه واليحتــاج مــن الســوق إال اللحمــ ة كبــاب ومــدام، وقــال لــه: إن فــي الخــان عب

والخضــار فتوجــه إليــه بلطــف وكلمــه بكــالم العبيــد وســلم عليــه، وقــل لــه: أنــا مــن زمــان مــا اجتمعــت بــك فــي 
البوظـة فيقـول لـك: أنـا مشـغول وفــي رقبتـي أربعـون عبـدًا أطـبخ لهـم ســماطًا فـي الغـداء وسـماطًا فـي العشــاء 

ًا ونشــرب بوظــة وادخــل وٕايــاه وأطعــم الكــالب وســفرة لدليلــة وســفرة لبنتهــا زينــب، ثــم قــال لــه: تعــال نأكــل كبابــ
القاعة واسكره، ثم اسأله عن الذي يطبخـه كـم لـون هـو وعـن أكـل الكـالب وعـن مفتـاح المطـبخ وعـن مفتـاح 
الكوار فإنه يخبرك ألن السكران يخبر بجميع ما يكتمه في حـال صـحوه، وبعـد ذلـك بنجـه والـبس ثيابـه وخـذ 

ق واشـتر اللحـم والخضـار، ثـم ادخـل المطـبخ السكاكين فـي وسـطك وخـذ مقطـف الخضـار واذهـب إلـى السـو 
والكرار واطبخ الطبيخ ثم اغرفه وخـذ الطعـام وادخـل بـه علـى دليلـة فـي الخـان وحـط البـنج فـي الطعـام حتـى 
تبــنج الكــالب والعبيــد ودليلــة وبنتهــا زينــب ثــم اطلــع القصــر وائــت بجميــع الثيــاب منــه، وٕان كــان مــرادك أن 

يرًا التي تحمل الرسائل فطلع فرأى العبد الطباخ فسـلم عليـه وقـال لـه: تتزوج بزينب تجيء معك باألربعين ط
مر زمان ما اجتمعنا بك في البوظة فقال له: أنا مشغول بالطبيخ للعبيـد والكـالب فأخـذه وأسـكره وسـأله عـن 
الطبيخ كم لون هـو فقـال لـه: كـل يـوم خمسـة ألـوان فـي العشـاء، وطلبـوا منـي أمـس لونـًا سادسـًا وهـو الـزردة 

فقــال: أودي الســفرة إلــى  ؟لونــًا ســابعًا وهــو طبــيخ حــب الرمــان، فقــال: وأي شــيء حــال الســفرة التــي تعملهــاو 
زينب، وبعدها أودي سفرة لدليلـة وأعشـي العبيـد وبعـدهم أعشـي الكـالب وأطعـم كـل واحـد كفايتـه مـن اللحـم، 

لبسـها هـو وأخـذ المقطـف وراح وأقل مـا يكفيـه رطـل وأنسـته المقـادير أن يسـأله عـن المفـاتيح ثـم قلعـه ثيابـه و 
  إلى السوق وأخذ اللحم والخضار.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  
  
  

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عليًا المصري لما بنج العبد الطبـاخ أخـذ السـكاكين وحطهـا فـي حزامـه  

ار، ثــم ذهــب إلــى الســوق واشــترى اللحــم والخضــار، ثــم رجــع ودخــل الخــان فــرأى دليلــة وأخــذ مقطــف الخضــ
قاعدة تنفذ الداخل والخارج ورأى األربعين عبدًا مسـلحين فقـوي قلبـه، فمـا رأتـه دليلـة عرفتـه فقالـت لـه: ارجـع 



دليلــة يــا رئــيس الحراميــة أتعمــل علــي منصــفًا فــي الخــان، فالتفــت علــي المصــري وهــو فــي صــورة العبــد إلــى 
وأي شــيء فعلــت فيــه فهــل قتلتــه أو  ؟فقالــت لــه: مــاذا صــنعت بالعبــد الطبــاخ ؟وقــال لهــا: مــا تقــولين يــا بوابــة

فقالـت: تكـذب أنـت يـا علـي الزيبـق المصـري فقـال لهـا  ؟فقال لها: أي طباخ فهل هناك طباخ غيـري ؟بنجته
لعبيد: ما لك يا ابـن عمنـا فقالـت دليلـة: بلغة العبيد: هل المصريين بيضًا أو سودًا أنا ما بقيت أخدم، فقال ا

ماذا هو ابن عمك هذا علي الزيبق المصري وكأنه بنج ابـن عمكـم أو قتلـه، فقـالوا: هـذا ابـن عمنـا سـعد اهللا 
أنـا سـعد اهللا  ؟الطباخ، فقالت لهم: ما هو ابن عمكم بل هو علي المصري وصبغ جلده فقـال لهـا: مـن علـي

جــاءت بــدهان فــدهنت بــه ذراعيــه وحكتــه فلــم يطلــع الســواد فقــال العبيــد: فقالــت: إن عنــدي دهــان االختبــار و 
خليه يروح ليعمل لنا الغداء فقالت لهم: إن كان ابـن عمكـم يعـرف أي شـيء طلبـتم منـه ليلـة أمـس، ويعـرف 
كم لون يطبخ في كل يوم فسألوه عن األلوان وعما طلبوه ليلة أمس فقـال: عـدس وأرز وشـربة ويخنـي ومـاء 

ســابع وهــو حــب الرمــان وفــي العشــاء مثلهــا فقــال العبيــد: صــدقت فقالــت لهــم: ادخلــوا معــه فــإن  ورديــة ولــون
عرف المطبخ والكرار فهو ابن عمكم وٕاال فاقتلوه ألن الطباخ قد ربـى قطـاف كلمـا يـدخل الطبـاخ يقـف القـط 

  على باب المطبخ ثم ينط على أكتافه إذا دخل.
فجرى قدامه إلـى المطـبخ فلحـظ أن القـط مـا وقـف إال علـى بـاب  فلما دخل ورآه القط نط على أكتافه، فرماه

المطبخ فأخذ المفاتحي فرأى مفتاحًا عليه أثر الريش فعرف أنه مفتـاح المطـبخ ففتحـه وحـط الخضـار وخـرج 
فجــرى القــط قدامــه وعمــد إلــى بــاب الكــرار فلحــظ أنــه الكــرار فأخــذ المفــاتيح فــرأى مفتاحــًا عليــه أثــر الــدهان 

ح الكــرار ففتحــه، فقــال العبيــد: يــا دليلــة لــو كــان غريبــًا مــا عــرف المطــبخ والكــرار، وال يعــرف فعــرف أنــه مفتــا
  مفتاح كل مكان من بين المفاتيح وٕانما هذا ابن عمنا سعد اهللا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد الستمائة 
عيد، أن العبيد قالوا لدليلـة المحتالـة: هـذا ابـن عمنـا سـعد اهللا فقالـت: إنمـا عـرف قالت: بلغني أيها الملك الس

األمــاكن فقــط وميــز المفــاتيح مــن بعضــها بالقرينــة وهــذا األمــر ال يــدخل علــي ثــم إنــه دخــل المطــبخ وطــبخ 
طعـم الطعام وطلع سفرة إلى زينب فرأى جميع الثياب في قصرها ثم نـزل وطلـع سـفرة لدليلـة وغـدى العبيـد وأ

الكــالب وفــي العشــاء كــذلك وكــان البــاب يفــتح وال يقبــل إال فــي الغــداة والعشــاء، ثــم إن عليــًا قــادم ونــادى فــي 
الخان يا سكان الخان قد سهرت العبيد للحرس وأطلقنا الكالب وكل من يطلع ال يلوم إال نفسه، وكان علـي 

ماتـت وبـنج جميـع العبيـد ودليلـة وبنتهـا  قد أحضر العشاء للكالب وحط فيه السـم، ثـم قدمـه إليهـا فلمـا أكلتـه
زينب، ثم طلع فأخذ جميع الثياب وحمام البطاقة وفـتح الخـان وخـرج وسـار إلـى أن وصـل إلـى القاعـة، فـرآه 

فحكى لـه جميـع مـا كـان فشـكره، ثـم إنـه قـام إلـى ثيابـه وغلـى المـاء  ؟حسن شومان فقال له: أي شيء فعلت
لعبد وألبسه ثيابه وأيقظه من البنج فقام العبـد وذهـب إلـى الخضـري وغسله فعاد أبيض كما كان، وراح إلى ا

  فأخذ الخضار ورجع إلى الخان، هذا ما كان من أمر علي الزيبق المصري.



وأما ما كان من أمر الدليلة المحتالة فإنه طلع من طبقهـا رجـل تـاجر مـن السـكان عنـدما الح الفجـر فـرأى  
كــالب ميتــة فنــزل إلــى دليلــة فرآهــا مبنجــة وفــي رقبتهــا ورقــة ورأى عنــد بــاب الخــان مفتوحــًا والعبيــد مبنجــة وال

فقــال لهــا التــاجر: أنــا  ؟رأســها ســفنجة ضــد البــنج فحطهــا علــى مناخيرهــا فأفاقــت، فلمــا أفاقــت قالــت: أيــن أنــا
نزلت فرأيت باب الخان مفتوحًا ورأيتك مبنجة، وكذلك العبيـد أمـا الكـالب فرأيتهـا ميتـة فأخـذت الورقـة فرأيـت 
فيها ما عمل هـذا إال علـي المصـري ثـم قالـت للعبيـد: اكتمـوا هـذا األمـر وقالـت لبنتهـا: كـم قلـت إن عليـًا مـا 
بخلي ثأره وقد عمل هذا العمل في نظيـر مـا فعلـت معـه وكـان قـادرًا أن يفعـل معـك شـيء غيـر هـذا، ولكنـه 

بـاس الفتـوة ولبسـت لبـاس النسـاء اقتصر على هذا إبقاء للمعروف وطالبًا للمحبة بيننـا، ثـم إن دليلـة خلعـت ل
وربطـــت المحرمـــة فـــي رقبتهـــا وقصـــدت قاعـــة أحمـــد الـــدنف وكـــان علـــي حـــين دخـــل القاعـــة بالثيـــاب وحمـــام 
الرسائل قام شومان وأعطى للنقيب حق أربعين حمامة فاشتراها وطبخها بين الرجال وٕاذا بدليلة تدق البـاب، 

  نقيب فقام وفتح لها فدخلت دليلة.فقال أحمد الدنف: هذه دقة دليلة قم افتح لها يا 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن النقيب لما فتح القاعـة لدليلـة دخلـت فقـال لهـا شـومان: مـا جـاء بـك هنـا 

فقالـت: يـا مقـدم إن الحـق علـي علـى هـذه رقبتـي  ؟السـماكيا عجوز النحس وقد تحزبـت أنـت وأخـوك زريـق 
فقـال أحمـد الـدنف: هـو أول صـبياني  ؟بين يديك ولكن الفتى الذي عملي معي هذا المنصـف مـن هـو مـنكم

فقالت لـه: أنـت سـياق اهللا عليـه أنـه يجـيء لـي بحمـام الرسـائل وغيـره ونجعـل ذلـك إنعامـًا علـي، فقـال حسـن 
فقـال عليـك لـيس عنـدي خبـر أنـه حمـام  ؟يا علي ألي شيء طبخت ذلك الحمـام شومان: اهللا يقابلك بالجزاء

رسائل، ثم قال أحمد الدنف: يا نقيب هات نائبها فأعطاها قطعة من حمامة ومضغتها فقالت: هـاذا مـا هـو 
لحــم طيــر الرســائل فــإني أعلفــه حــب المســك ويبقــى لحمــه كالمســك، فقــال لهــا شــومان: إن كــان مــرادك أن 

فقـال لهـا: أن تزوجيـه بنتـك  ؟الرسائل فأقضي حاجة علـي المصـري، فقالـت: أي شـيء حاجتـهتأخذي حمام 
زينب، فقالت: أنا ما أحكم عليها إال بالمعروف، فقـال حسـن لعلـي المصـري: أعطهـا الحمـام فأعطاهـا إيـاه، 

  فأخذته وفرحت به فقال شومان: البد أن تردي علينا جوابًا كافيًا.
يتــزوج بهــا فهــذا المنصــف الــذي عملــه مــا هــو شــطارة والشــطارة أن يخطبهــا مــن فقالــت: إن كــان مــراده أن 

خالها المقدم زريق فإنه كان وكيلها الذي ينادي: يا رطل سمك بجديدين وقد علق فـي دكانـه كيسـًا حـط فيـه 
ا مــن الــذهب ألفــين، فعنــدما ســمعوها تقــول ذلــك قــاموا وقــالوا: مــا هــذا الكــالم يــا عــاهرة إنمــا أردت أن تعــدمين

أخانــا عليــًا المصــري، ثــم إنهــا راحــت مــن عنــدهم إلــى الخــان فقالــت لبنتهــا: قــد خطبــك منــي علــي المصــري، 
ففرحت ألنها أحبته لعفته عنها وسألتها عما جرى فحكت لها ما وقـع وقالـت: شـرطت عليـه أن يخطبـك مـن 

  خالك، وأوقعته في الهالك.



فقالوا: هو رئـيس فتيـان  ؟ن زريق وأي شيء يكون هووأما علي المصري فإنه التفت إليهم وقال إليهم ما شأ
أرض العراق يكاد أن ينقب الجبل ويتناول النجم ويأخذ الكحل من العين وهو في هذا األمـر لـيس لـه نظيـر 
ولكنه تاب عن ذلك وفتح دكان سمك، فجمع من السماكة ألـف دينـار ووضـعها فـي كـيس وربـط فـي الكـيس 

ن جالجــًال وأجراســًا مــن نحــاس وربطــه فــي وتــد مــن داخــل بــاب الــدكان قيطانــًا مــن حريــر ووضــع فــي القيطــا
متصــًال بــالكيس وكلمــا يفــتح الــدكان يعلــق الكــيس وينــادي: أيــن أنــتم يــا شــطار مصــر ويــا فتيــان العــراق ويــا 
مهــرة بــالد العجــم زريــق الســماك علــق كــيس علــى وجــه الــدكان كــل مــن يــدعي الشــطارة ويأخــذه بحيلــة فإنــه 

فتيــان مــن رصــاص وهــو يقلــي ويوقــد النــار، فــإذا جــاء الطمــاع ليســاهيه ويأخــذه يضــربه يكــون لــه فتــأتي ال
برغيف من رصـاص فيتلفـه أو يقتلـه، فيـا علـي إذا تعرضـت لـه تكـون كمـن يلطـم فـي الجنـازة وال يعـرف مـن 

  مات فما لك على مقارعته فإنه يخشى عليك منه وال حاجة لك بزواجك زينب ومن ترك شيئًا عاش باله.
  ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدر 

  
  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن حسـن شـومان ومـن معـه صـاروا ينهـون علـي المصـري بالعـدول علـى  
ا لـي لـبس زواج زينب بنت الدليلة المحتالة، فقال: هذا عيـب يـا رجـال فالبـد لـي مـن أخـذ الكـيس ولكـن هـاتو 

صبية فأحضروا لـه لـبس صـبية فلبسـه وتحنـى وأرخـى لثامـًا وذبـح خروفـًا وأخـذ دمـه وطلـع المصـران ونظفـه 
وعقده من تحت ومأله بالدم وربطه على فخذه ولبس عليه اللباس والخف وعمل نهدين مـن حواصـل الطيـر 

عليـه بفوطـة كلهـا نشـاء  ومألها باللبن وربـط علـى بطنـه بعـض قمـاش ووضـع بينـه وبـين بطنـه قطنـًا وتحـزم
قصار كل مـن ينظـر يقـول: مـا أحسـن هـذا الكفـل وٕاذا بحمـار مقبـل فأعطـاه دينـارًا وركـب الحمـار وسـار بـه 
فــي جهــة دكــان زريــق الســماك فــرأى الكــيس معلقــًا ورأى الــذهب ظــاهرًا منــه وكــان زريــق يقلــي الســمك، فقــال 

فقال له: أنا امرأة حامـل والرائحـة تضـرني هـات  فقال له: رائحة سمك زريق ؟علي: يا حمار ما هذه الرائحة
  لي منه قطعة سمك.

فقــال الحمــار لزريــق: هــل أصــبحت تفــوح الرائحــة علــى النســاء الحوامــل أنــا معــي زوجــة األميــر حســن شــر 
الطريق قد شمت الرائحة وهي حامـل فهـات لهـا قطعـة سـمك ألن الجنـين تحـرك فـي بطنهـا، فقـال زريـق: يـا 

هذا النهـار، وأخـذ قطعـة سـمك وأراد أن يقليهـا فانطفـأت النـار فـدخل ليوقـد النـار وكـان  ستار اللهم اكفنا شر
علــي المصــري قاعــدًا فاتكــأ علــى المصــران فقطعــه فســاح الــدم مــن بــين رجليــه فقــال: آه يــا جنبــي يــا ظهــري 

أســقطت فقــال لــه وهــو فــي صــورة المــرأة قــد  ؟فالتفــت الحمــار فــرأى الــدم ســائحًا فقــال لهــا: مــا لــك يــا ســيدتي
الجنــين فطــل زريــق فــرأى الــدم فهــرب مــن الــدكان وهــو خــائف فقــال لــه الحمــار: اهللا ينكــد عليــك يــا زريــق إن 
الصبية قد أسقطت الجنين وٕانك ما تقدر على زوجها فألي شيء أصبحت تفوح الرائحة وأنا أقول لـك هـات 

هـرب زريـق داخـل الـدكان  لها قطعة سمك فما ترضى، ثم أخذ الحمار حماره وتوجـه إلـى حـال سـبيله وحـين



مـد علـي المصـري يـده إلـى الكـيس، فلمـا حصـله خشـخش الـذهب الـذي فيـه وصلصـلت الجالجـل واألجــراس 
  والحلق.

فقال زريق: ظهر خداعك يا علي أتعمل منصفًا علـي وأنـت فـي صـورة صـبية ولكـن خـذ مـا جـاءك وضـربه 
وقـالوا: هـل أنـت سـوق وٕاال مضـارب  برغيف من رصاص، فراح خائبًا وحـط يـده فـي غيـره فقـام عليـه النـاس

فإن كنت سـوقيًا فنـزل الكـيس واكـف النـاس شـرك فقـال لهـم: باسـم اهللا علـى الـرأس، وأمـا علـي فإنـه راح إلـى 
فحكى له جميع ما وقع لـه ثـم قلـع لـبس النسـاء وقـال: يـا شـومان أحضـر  ؟القاعة فقال له شومان: ما فعلت

م أخـذ صـحنًا وخمسـة دراهـم وراح لزريـق السـماك، فقـال لـه: لي ثياب سائس فأحضـرها لـه فأخـذها ولبسـها ثـ
فأراه الدراهم في يده فأراد أن يعطي له من السـمك الـذي علـى الطبليـة، فقـال لـه:  ؟أي شيء تطلب يا أسطا

أنا ما آخذ إال سمكًا سخنًا فحط الطاجن وأراد أن يقليه فانطفأت النار فدخل ليوقدها فمد علي المصري يـده 
س فحصـل طرفـه فخشخشـت األجـراس والحلـق والجالجـل فقـال لـه زريـق: مـا دخـل علـى منصـفك ليأخذ الكي

  ولو جئتني في صورة سائس وأنا عرفتك من قبض يدك على الفلوس والصحن.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد الستمائة 
أن عليـًا المصـري لمـا مـد يـده ليأخـذ الكـيس خشخشـت األجـراس والحلـق،  قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، 

فقال له زريق: ما دخل علي منصفك ولو جئتني في صورة سائس فأنا عرفتك من قبض يدك على الفلـوس 
والصــحن وضــربه رغيــف مــن رصــاص فــزاغ عنــه علــي المصــري، فلــم ينــزل الرغيــف إال فــي طــاجن مــآلن 

مرقتــه علــى كتــف القاضــي وهــو ســائر ونــزل الجميــع فــي عــب القاضــي حتــى بــاللحم الســاخن فانكســر ونــزل ب
فقــال لــه  ؟وصــل إلــى محاشــمه فقــال القاضــي: يــا محاشــمي مــا أقبحــك يــا شــقي مــن عمــل معــي هــذه العملــة

النــاس: يــا موالنــا هــذا ولــد صــغير رجــم بحجــر فوقــع فــي الطــاجن مــا دفــع اهللا كــان أعظــم ثــم التفتــوا فوجــدوا 
رمــاه إنمــا زريــق الســماك فقــاموا عليــه وقــالوا: مــا يحــل منــك يــا زريــق نــزل الكــيس  الرغيــف الرصــاص والــذي

أحسن لك فقال: إن شاء اهللا أنزله، وأمـا علـي المصـري فإنـه راح إلـى القاعـة ودخـل علـى الرجـال فقـالوا لـه: 
لـة فحكى لهم جيمع مـا جـرى لـه فقـالوا لـه: أنـت أضـعت ثلثـي شـطارته، فقلـع مـا عليـه ولـبس بد ؟أين الكيس

تـاجر وخــرج فــرأى حاويـًا معــه جــراب فيـه ثعــابين وجربنديــة فيهــا أمتعتـه، فقــال لــه: يـا حــاوي مــرادي أن تفــرج 
أوالدي وتأخذ إحسـانًا فـأتى بـه إلـى القاعـة وأطعمـه وبنجـه ولـبس بدلتـه وراح إلـى زريـق السـماك وأقبـل عليـه 

قدامــه وكــان زريــق يخــاف مــن الثعــابين وزمــر بالزمــارة فقــال لــه: اهللا يرزقــك وغــذا بــه طلــع الثعــابين ورماهــا 
فهرب منها داخل الدكان فأخذ الثعابين ووضعها في الجراب ومد يده إلى الكيس فحصل طرفه فشـن الحلـق 
والجالجل واألجراس فقال له: مازلت تعمل علي المناصف حتى عملت حاويًا، ورمـاه برغيـف مـن رصـاص 

  يف على راس السائس فبطحه.وٕاذا بواحد جندي سائر ووراءه السائس، فوقع الرغ
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة السابعة والسبعين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن زريــق لمــا رمــى الرغيــف الرصــاص وقــع علــى الســائس فبطحــه فقــال 

ـــه النـــاس: هـــذا حجـــر نـــزل مـــن الســـقف فســـار ؟الجنـــدي: مـــن بطحـــه الجنـــدي والتفتـــوا فـــرأوا رغيـــف  فقـــال ل
الرصاص فقاموا عليه وقالوا له: نزل الكيس فقال: إن شاء اهللا أنزله في هذه الليلـة ومـا زال علـي يلعـب مـع 
زريــق حتــى عمــل معــه ســبعة مناصــف ولــم يأخــذ الكــيس، ثــم إنــه أرجــع ثيــاب الحــاوي ومتاعــه إليــه وأعطــاه 

إن بيـت الكـيس فـي الـدكان نقـب عليـه وأخـذه ولكـن آخـذه  إحسانًا ورجع إلـى دكـان زريـق، فسـمعه يقـول: أنـا
معــي إلــى البيــت، ثــم قــام زريــق وعــزل الــدكان ونــزل الكــيس وحطــه فــي عبــه، فتبعــه علــي إلــى أن قــرب مــن 
البيـــت فـــرأى زريـــق جـــاره عنـــده فـــرح، فقـــال زريـــق فـــي نفســـه: أروح البيـــت وأعطـــي زوجتـــي الكـــيس وألـــبس 

ي تابعــه وكــان زريــق متزوجــًا بجاريــة ســوداء مــن معــاتيق الــوزير حــوائجي، ثــم أعــود إلــى الفــرح، ومشــى وعلــ
جعفر ورزق منها بولد وسماه عبد اهللا، وكان يوعدها أن يطـاهر الولـد بـالكيس ويزوجـه ويصـرفه فـي فرحـه، 

فقال لها: ربي بالني بشاطر لعـب  ؟ثم دخل زريق على زوجته وهو عابس الوجه، فقالت: ما سبب عبوسك
أنه يأخذ الكيس فما قدر أن يأخـذه فقالـت: هاتـه حتـى أدخـره لفـرح الولـد فأعطاهـا  معي سبعة مناصف على

إياه، وأما علي المصري فإنه تخبأ في مخدع وصار يسمع ويرى فقام زريق وخلع ا عليه ولـبس بدلتـه وقـال 
ومشـى علـى لها: احفظي الكيس يا أم عبد اهللا وأنا رائح إلى الفرح، فقالت له: نم لك ساعة فنام، فقـام علـي 

  أطراف أصابعه وأخذ الكيس وتوجه إلى بيت الفرح ووقف يتفرج.
وأمـــا زريـــق فإنـــه رأى فـــي منامـــه أن الكـــيس أخـــذه طـــائر فأفـــاق مرعوبـــًا وقـــال ألم عبـــد اهللا: قـــومي انظـــري  

الكيس، فقامت تنظره فما وجدته فلطمت وجهها وقالت: يـا سـواد حظـك يـا أم عبـد اهللا الكـيس أخـذه الشـاطر 
واهللا ما أخذه إال الشاطر علي وما أحد غيـره أخـذ الكـيس والبـد أنـي أجـيء بـه، فقالـت إن لـم تجـئ بـه فقال: 

قفلــت عليــك البــاب وتركتــك تبيــت فــي الحــارة فأقبــل زريــق علــى الفــرح فــرأى الشــاطر عليــًا يتفــرج، فقــال: هــذا 
علــى ظهرهــا فــرآهم الــذي أخــذ الكــيس ولكنــه نــازل فــي قاعــة أحمــد الــدنف فســبقه زريــق إلــى القاعــة وطلــع 

فقـــال علـــي المصـــري فقـــال لـــه: هـــل جئـــت  ؟نـــائمين وٕاذا بعلـــي أقبـــل ودق البـــاب، فقـــال زريـــق: مـــن بالبـــاب
فظن أنه شومان فقال له: ال يمكن أن أفتح لك حتى أنظره فإنه وقع بيني وبين كبيـرك رهـان فقـال  ؟بالكيس

ق وطلـع مـن الموضـع الـذي نـزل منـه له: مد يدك فمد يده من جنب عقـب البـاب فأعطـاه الكـيس فأخـذه زريـ
وراح إلى الفرح وأما علي فإنه لم يزل واقفًا على الباب ولم يفـتح لـه أحـد فطـرق البـاب طرقـة مزعجـة فصـحا 
الرجال وقالوا: هذه طرقة علي المصري، ففتح له النقيب وقال له: هل جئت بالكيس: فقـال: يكفـي مزاحـًا يـا 

لباب، وقلت لي: أنـا حـالف ال أفـتح لـك البـاب حتـى ترينـي الكـيس شومان أنا أعطيتك إياه من جنب عقب ا
فقال: واهللا ما أخذته وٕانمـا زريـق هـو الـذي أخـذه منـك فقـال لـه: البـد أن أجـيء بـه، ثـم خـرج علـي المصـري 
متوجهـــًا إلـــى الفـــرح فســـمع الخلبـــوص يقـــول: شـــوبش يـــا أبـــا عبـــد اهللا العاقبـــة عنـــدك لولـــدك فقـــال علـــي: أنـــا 

  صاحب السعد.



  رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأد
 

  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علي قـال: أنـا صـاحب السـعد ثـم إنـه توجـه إلـى بيـت زريـق، وطلـع مـن 

يفــتش فــرأى  فــوق ظهــر البيــت ونــزل فــرأى الجاريــة نائمــة فبنجهــا ولــبس بــدلتها وأخــذ الولــد فــي حجــره ودار
مقطفــًا فيــه كعــك العيــد مــن بخــل زريــق، ثــم إن زريقــًا أقبــل إلــى البيــت وطــرق البــاب فجاوبــه الشــاطر علــي 

فقــال: أبــو عبــد اهللا فقــال: أنــا حلفــت مــا أفــتح لــك البــاب حتــى  ؟وجعــل نفســه الجاريــة وقــال لــه: مــن بالبــاب
: أدلــي المقطــف وخذيــه فيــه فــأدلى تجــيء بــالكيس فقــال: هــذا هــو معــي، فقالــت: هاتــه قبــل فــتح البــاب، فقــال

المقطــف فحطــه فيــه ثــم أخــذه الشــاطر علــي وبــنج الولــد وأيقــظ الجاريــة ونــزل مــن الموضــع الــذي طلــع منــه 
وقصد القاعة فدخل على الرجال وأراهم الكيس والولد معه فشكرهم وأعطاهم الكعك فأكلوه وقـال: يـا شـومان 

وأتــى بخــروف فذبحــه وأعطــاه للنقيــب فطبخــه قممــة وكفنــه  هــذا الولــد ابــن زريــق فأخفــه عنــدك، فأخــذه وأخفــاه
وجعلــه كالميــت وأمــا زريــق فإنــه لــم يــزل واقفــًا علــى البــاب ثــم دق البــاب دقــة مزعجــة فقالــت لــه الجاريــة: هــل 

فقالت: أنا مـا أدليـت مقطفـًا وال رأيـت كيسـًا وال  ؟فقال لها ما أخذتيه من المقطف الذي أدليته ؟جئت بالكيس
واهللا إن الشاطر علي سبقني وأخذه ونظر في البيت، فرأى الكعـك معـدومًا والولـد مفقـودًا فقـال: أخذته فقال: 

وا ولــداه فــدقت الجاريــة علــى صــدرها وقالــت: أنــا وٕايــاك للــوزير مــا قتــل ابنــي إال الشــاطر الــذي يفعــل معــك 
اح إلــى قاعــة المناصــف وهــذا بســببك فقــال لهــا: ضــمانة علــي، ثــم طلــع زريــق وربــط المحرمــة فــي رقبتــه ور 

فقــال: أنــتم ســياق  ؟أحمــد الــدنف ودق البــاب ففــتح لــه النقيــب ودخــل علــى الرجــال فقــال شــومان: مــا جــاء بــك
فقـال  ؟على علي المصري ليعطيني ولدي وأنا أسـامحه فـي كـيس الـذهب فقـال زريـق: أي شـيء جـرى عليـه

ثـم قـام وفـك الكفـن فـرآه  ؟ل ألمـهشومان: أطعمناه زبيبًا فشرق ومات وهـو هـذا فقـال زريـق: واولـداه مـاذا أقـو 
قممة فقال له: اطربتني يـا علـي ثـم إنهـم أعطـوه ابنـه، فقـال أحمـد الـدنف: أنـت كنـت معلقـًا الكـيس لكـل مـن 
كان شاطرًا يأخذه فإن أخذه شـاطر يكـون حقـه وٕانـه صـار حـق علـي المصـري فقـال: وأنـا وهبتـه لـه فقـال لـه 

زينب فقال له: قبلته فقالوا: نحن خطبناهـا لعلـي المصـري، علي الزيبق المصري: اقبله من شأن بنت أختك 
 ؟فقال: أنا ما أحكم عليها إال بالمعروف ثم إنه أخذ ابنه وأخذ الكـيس، فقـال شـومان: هـل قبلـت منـا الخطبـة

فقـال: إنهـا حالفـة أن ال يركـب صـدرها  ؟فقال: قبلتها ممن كان يقدر على مهرها فقال له: وأي شـيء مهرهـا
  لها ببدلة قمر بنت عذرة اليهودي وباقي حوائجها.إال من يجيء 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن زريقــًا قــال لشــومان: إن زينــب حالفــة أن ال يركــب صــدرها إال الــذي  

ليهــودي والتــاج والحياصــة والناموســة الــذهب فقــال علــي المصــري: إن لــم يجــيء لهــا ببدلــة قمــر بنــت عــذرة ا



اجــئ ببــدلتها فــي هــذه الليلــة ال حــق لــي فــي الخطبــة فقــالوا لــه: عــذرة اليهــودي ســاحر مكــار غــدار يســتخدم 
الجن ولـه قصـر خـارج المملكـة حيطانـه طوبـة مـن ذهـب وطوبـة مـن فضـة، وذلـك القصـر ظـاهر للنـاس مـا 

خــرج منــه فإنــه يختفــي ورزق ببنــت اســمها قمــر وجــاء لهــا بهــذه البدلــة مــن كنــز فيضــع  دام قاعــدًا فيــه ومتــى
البدلة في صينية من الذهب ويفتح شبابيك القصـر وينـادي علـى شـطار مصـر وفتيـان العـراق ومهـرة العجـم 

يـرًا، كل من أخذ البدلة تكون له محاولة بالمناصف سائر الفتيان فلم يقدروا أن يأخذوها وسـحرهم قـرودًا وحم
فقــال علــي: البــد مــن أخــذها وتنجلــي بهــا زينــب بنــت الدليلــة المحتالــة ثــم توجــه علــي المصــري إلــى دكــان 
اليهــودي فــرآه فظــًا غليظــًا وعنــده ميــزان وصــنج وذهــب وفضــة ومناقــد ورأى عنــده بغلــة، فقــام اليهــودي وقفــل 

وسـار إلـى أن وصـل الدكان وحط الذهب والفضـة فـي كيسـين وحطهمـا فـي خـرج وحطـة علـى البغلـة وركـب 
خارج البلد وعلي المصري وراءه وهو لم يشعر ثم اطلع اليهودي ترابًا مـن كـيس فـي جيبـه وعـزم عليـه ونثـره 
فـــي الهـــواء، فـــرأى الشـــاطر قصـــرًا مـــا لـــه نظيـــر ثـــم طلعـــت البغلـــة بـــاليهودي فـــي الســـاللم وٕاذا بالبغـــة عـــون 

فـت وأمـا اليهـودي فإنـه قعـد فـي القصـر وعلـي يستخدمه اليهودي فنزل الخرج عن البغلـة وراحـت البغلـة واخت
ينظر فعله فأحضر اليهودي قصبة من ذهب وعلق فيهـا صـينية مـن ذهـب بسالسـل مـن ذهـب وحـط البدلـة 
في الصينية فرآها علي من خلف الباب ونادى اليهودي: أين شطار مصر وفتيان العراق ومهـرة العجـم مـن 

  ، فوضعت سفرة طعام فأكل.أخذ هذه البدلة بشطارته فهي له وبعد ذلك عزم
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثمانين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن اليهودي لمـا عـزم وضـعت سـفرة طعـام فأكـل ثـم رفعـت السـفرة بنفسـها،  

 تأخـذ هـذه البدلـة إال وهـو يسـكر، وعزم مرة أخرى فوضعت بـين يديـه سـفرة مـدام فشـرب فقـال علـي: أنـت ال
فجاءه من خلفـه وسـحب شـريط البـوالد فـي يـده، فالتفـت اليهـودي وعـزم وقـال ليـده: قفـي بالسـيف فوقفـت يـده 
بالسيف فـي الهـواء، فمـد يـده الشـمال فوقفـت فـي الهـواء وكـذلك رجلـه اليمنـى وصـار واقفـًا علـى رجـل ثـم إن 

كما كان أوًال. ثم إن اليهـودي ضـرب تخـت رملـه فطلـع لـه اليهودي صرف عنه الطلسم فعاد علي المصري 
فقـال: أنـا علـي المصـري  ؟أن اسمه علي الزيبق المصـري، فالتفـت إليـه وقـال لـه: تعـال مـن أنـت ومـا شـأنك

صبي أحمد الدنف وقد خطبت زينب بنت الدليلة المحتالة وعملوا علـي مهرهـا بدلـة بنتـك فأنـت تعطيهـا إلـي 
فقال له: بعـد موتـك فـإن أناسـًا كثيـرين عملـوا علـي مناصـف مـن شـأن أخـذ البدلـة  إن أردت السالمة وتسلم،

فلــم يقــدروا أن يأخــذوها منــي فــإن كنــت تقبــل النصــيحة تســلم بنفســك فــإنهم مــا طلبــوا منــك البدلــة إال ألجــل 
هالكك ولوال إني رأيـت سـعدك غالبـًا علـى سـعدي لكنـت رميـت رقبتـك ففـرح علـي لكـون اليهـودي رأى سـعده 

قــال: نعــم فأخــذ  ؟بـًا علــى ســعده فقــال لــه: البــد لــي مــن أخــذ البدلــة وتســلم فقــال لــه: هــل هــذا مــرادك والبــدغال
اليهودي طاسة ومألها ماء وعزم عليها وقال: اخرج من الهيئة البشـرية إلـى هيئـة حمـار ورشـه منهـا فصـار 

عليــه ســورًا وصـــار حمــارًا بحــوافر وأذان طــوال وصــار ينهـــق مثــل الحميــر ثــم ضــرب عليـــه دائــرة فصــارت 



اليهودي يسكر إلى الصباح فقال له: أنا أركبك وأريح البغلة ثم إن اليهودي وضع البدلة والصـينية والقصـبة 
والسالسل في خشخاشة ثم طلع وعزم عليه فتبعه وحط على ظهره وركب عليه واختفى القصر عـن األعـين 

لكيس الفضة في المتقد قدامه، وأما علـي فإنـه وسار وه راكبه إلى أن نزل على دكانه وفرغ الكيس الذهب وا
مربــوط فــي هيئــة حمــار ولكنــه يســمع ويعقــل وال يقــدر أن يــتكلم، وٕاذا برجــل ابــن تــاجر جــار عليــه الــزمن فلــم 
يجد له صنعة خفيفة إال السقاية فأخذ أساور زوجته وأتى إلى اليهودي وقال له: أعطنـي ثمـن هـذه األسـاور 

فقــال لــه: يــا معلــم امــأل عليــه مــاء مــن البحــر  ؟ليهــودي: تحمــل عليــه أي شــيءألشــتري لــي بــه حمــارًا فقــال ا
واقتــات بثمنــه. فقــال لــه اليهــودي: خــذ منــي حمــاري هــذا فبــاع لــه األســاور وأخــذ ثمنهــا ثمــن الحمــار وأعطــاه 
اليهودي الباقي وسار بعلي المصري وهو مسحور إلـى بيتـه فقـال علـي لنفسـه: متـى مـا أحـط عليـك الحمـال 

  القربة واذهب بك عشرة مشاوير أعدمك العافية وتموت.الخشب و 
فتقدمت امرأة السقاء تحط له عليقـه وٕاذا بـه لطشـها بدماغـه فانقلبـت علـى ظهرهـا ونـط عليهـا ودق بفمـه فـي 
دماغها وأدلى الذي خلفه له الوالد فصاحت فأدركها الجيران فضربوه ورفعـوه عـن صـدرها وٕاذا بزوجهـا الـذي 

جاء إلى البيـت، فقالـت لـه: إمـا أن تطلقنـي وٕامـا أن تـرد الحمـار إلـى صـاحبه فقـال لهـا: أراد أن يعمل سقاء 
فقالت له: هذا شيطان في صفة حمار فإنه نط علي ولوال الجيـران رفعـوه مـن فـوق صـدري  ؟أي شيء جرى

فقـــال لــه: هــذا فعــل مـــع  ؟لفعــل بــي القبــيح فأخـــذه وراح إلــى اليهــودي فقــال لـــه اليهــودي: ألي شــيء رددتــه
زوجتي فعًال قبيحًا فأعطاه دراهمه وراح، وأما اليهودي فإنه التفت إلى علي وقال لـه: أتـدخل بـاب المكـر يـا 

  مشؤوم حتى ردك إلي.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الواحدة والثمانين بعد الستمائة 
ه الســقاء الحمــار أعطــاه دراهمــه والتفــت إلــى علــي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن اليهــودي لمــا رد لــ 

المصري وقال: أتدخل باب المكر يا مشؤوم حتى ردك إلي، ولكن حينما رضيت أن تكون حمارًا أنا أخليـك 
فرجة للكبار والصغار وأخذ الحمار وركبه وسار إلـى خـارج البلـد وأخـرج الرمـاد وعـزم عليـه ونثـره فـي الهـواء 

قصـر ونـزل بـالخرج مـن علـى ظهـر الحمـار وأخـذ الكيسـين المـال وأخـرج القصـبة وٕاذا بالقصر ظهر فطلـع ال
وعلق الصينية بالبدلة ونادى مثل ما ينادي كل يوم: أين الفتيان من جميع األقطار مـن يقـدر أن يأخـذ هـذه 
البدلة وعزم مثل األول، فوضع له سماط فأكل وعزم فحضر المدام بين يديه فسـكر وأخـرج طاسـة فيهـا مـاء 

زم عليها ورش منها على الحمار وقال له: انقلب من هـذه الصـورة إلـى صـورتك األولـى فعـاد إنسـانًا كمـا وع
كان أوًال، فقال له: يا علـي اقبـل النصـيحة واكتـف شـري، وال حاجـة لـك بـزواج زينـب وأخـذ بدلـة ابنتـي فإنهـا 

ك عونــًا يرميــك خلــف جبــل مــا هــي ســهلة عليــك وتــرك الطمــع أولــى وٕاال أســحرك دبــًا أو قــردًا أو أســلط عليــ
قثــاف فقــال لــه: يــا عــذرة أنــا التزمــت بأخــذ البدلــة والبــد مــن أخــذها وتســلم وٕاال أقتلــك، فقــال لــه: يــا علــي أنــت 
مثل الجوز لو لم تنكسر لم تؤكل وأخذ طاسة فيهـا مـاء وعـزم عليهـا ورش منهـا عليـه وقـال: كـن فـي صـورة 

لـه وتـدًا مـن حديـد وصـار يأكـل ويرمـي لـه بعـض لقـم دبا في الحال وحط الطـوق فـي رقبتـه وربـط فمـه ودق 



ويــدلق عليــه فضــل الكــأس فلمــا أصــبح الصــباح قــام اليهــودي ورفــع الصــينية والبدلــة وعــزم علــى الــدب فتبعــه 
  إلى دكانه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد الستمائة 
السعيد، أن اليهودي رفع الصينية والبدلة وعزم على الدب فتبعـه إلـى دكانـه ثـم قعـد  قالت: بلغني أيها الملك

فــي الــدكان وفــرغ الــذهب والفضــة فــي المنقــد وربــط السلســلة التــي فــي رقبــة الــدب فــي الــدكان، فصــار علــي 
فـإن  يسمع ويعقل وال يقدر أن ينطق وٕاذا برجل تاجر أقبل علـى اليهـودي وقـال: يـا معلـم أتبيعنـي هـذا الـدب

لي زوجة وهي بنت عمي، وقد وصفوا لها أن تأكـل لحـم دب وتـدهن بطنهـا ففـرح اليهـودي وقـال فـي نفسـه: 
أبيعه ألجل أن يذبحه ونرتاح منه، فقـال علـي فـي نفسـه: واهللا إن هـذا يريـد أن يـذبحني والخـالص عنـد اهللا، 

: هات العدة وتعال معي فأخـذ فقال اليهودي: هو من عندي هدية فأخذه التاجر ومر به على جزار فقال له
السكاكين وتبعه ثم تقدم الجزار وربطـه وصـار يسـن السـكين وأراد أن يذبحـه فلمـا رآه علـي المصـري قاصـده 
فــر مــن بــين يديــه وطــار بــين الســماء واألرض ولــم يــزل طــائرًا حتــى نــزل فــي القصــر عنــد اليهــودي وكــان 

التاجر الدب فسألته بنتـه فحكـى لهـا جميـع مـا  السبب في ذلك أن اليهودي ذهب إلى القصر بعد أن أعطى
وقــع فقالــت لــه: احضــر عونــًا واســأله عــن علــي المصــري هــل هــو هــذا أو رجــل غيــره يعمــل منصــفًا، فعــزم 
وأحضر عونًا فاختطفه العون وجاءبه وقال: هذا هـو علـي المصـري بعينـه، فـإن الجـزار كتفـه وسـن السـكين 

بـه، فأخـذ اليهـودي طاسـة فيهـا مـاء وعـزم عليهـا ورشـه منهـا، وشرع في ذبحه فخطفته مـن بـين يديـه وجئـت 
  وقال له: ارجع إلى صورتك البشرية فعاد كما كان أوًال.

فرأته قمر بنت اليهودي شابًا مليحًا فوقعت محبته في قلبها ووقعت محبتها قلبـه، فقالـت لـه: يـا مشـؤوم ألي 
التزمــت بأخــذها لزينــب النصــابة ألجــل أن فقــال: أنــا  ؟شــيء تطلــب بــدلتي حتــى يفعــل بــك أبــي هــذه الفعــال

أتزوجها، فقالت له: غيـرك لعـب مـع أبـي مناصـف ألجـل أخـذ بـدلتي فلـم يـتمكن، ثـم قالـت لـه: اتـرك الطمـع 
فقــال: البــد مــن أخــذها ويســلم أبــوك وٕاال أقتلــه، فقــال لهــا أبوهــا: انظــري يــا بنتــي هــذا المشــؤوم كيــف يطلــب 

أخـذ طاسـة مكتوبـة وفيهـا مـاء وعـزم عليهـا ورشـه منهـا، وقـال لـه: هالك نفسه ثم قال له: أنا أسحرك كلـب و 
كن في صورة كلب فصار كلبًا وصار اليهودي يسكر هو وبنتـه إلـى الصـبح، ثـم قـام ورفـع البدلـة والصـينية 
وركب البغلة، وعزم علـى الكلـب فتبعـه وصـارت الكـالب تنـبح عليـه فمـر علـى دكـان سـقطي، فقـام السـقطي 

قدامـه والتفـت اليهـودي فلــم يجـده فقـام السـقطي وعــزل دكانـه وراح بيتـه والكلـب تابعــه  منـع عنـه الكـالب فنــام
  فدخل السقطي داره، ياأبي أتجيء بالرجل األجبني وتدخله علينا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  



  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد الستمائة 
أن بنــت الســقطي لمــا رأت الكلــب غطــت وجههــا وقالــت ألبيهــا: أجــيء قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد،  

ــا بنتــي هــذا كلــب فقالــت لــه: هــذا علــي المصــري ســحره اليهــودي،  بالرجــل األجنبــي وتدخلــه علينــا، فقــال: ي
فأشـــار لـــه برأســـه نعـــم فقـــال لهـــا أبوهـــا ألي شـــيء ســـحره  ؟فالتفـــت إليـــه وقـــال لـــه: هـــل أنـــت علـــي المصـــري

بدلــة بنتــه قمــر وأنــا أقــدر أن أخلصــه. فقــال: إن كــان خيــرًا فهــذا وقتــه فقالــت إن  اليهــودي، قالــت لــه: بســبب
كان يتزوج بي خلصـته، فأشـار لهـا رأسـه نعـم، فأخـذت طاسـة مكتوبـة وعزمـت عليهـا وٕاذا بصـرخة والطاسـة 
وقعت من يـدها فالتفتـت فـرأت جاريـة أبيهـا هـي التـي صـرخت، وقالـت لهـا: يـا سـيدتي أهـذا هـو العهـد الـذي 

ي وبينك وما أحد علمك هذا الفن إال أنا واتفقت معي أنك ال تفعلين شيئًا إال بمشورتي والـذي يتـزوج بـك بين
يتزوجني وتكون لي ليلة ولك ليلة قالت: نعم، فلما سمع السقطي ذلـك الكـالم مـن الجاريـة، قـال لبنتـه: ومـن 

علمها فسأل الجارية فقالت لـه: اعلـم قالت له: يا أبي هي التي علمتني واسألها من الذي  ؟علم هذه الجارية
يا سـيدي أنـي لمـا كنـت عنـد عـذرة اليهـودي كنـت أتسـلل عليـه وهـو يتلـو العزيمـة، وحـين يـذهب إلـى الـدكان 
افتح الكتـب واقـرأ فيهـا إلـى أن عرفـت علـم الروحـاني فسـكر اليهـودي يومـًا مـن األيـام فطلبنـي للفـراش فأبيـت 

وأخــذني لسـوق الســلطان فبــاعني لــك وأتيـت إلــى منزلــك فعلمــت  وقلـت: ال أمكنــك مــن ذلــك حتـى تســم فــأبى،
سيدتي واشـترطت عليهـا أن ال تفعـل منـه شـيئًا إال بمشـورتي والـذي يتـزوج بهـا يتزوجنـي ولـي ليلـة ولهـا ليلـة 
وأخــذت الجاريــة طاســة فيهــا مــاء وعزمــت عليهــا ورشــت منهــا الكلــب وقالــت لــه: ارجــع إلــى صــورتك البشــرية 

  ان أوًال، فسلم عليه السقطي وسأله عن سبب سحره، فحكى له جميع ما وقع له.فعاد إنسانًا كما ك
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السقطي لما سلم على علـي المصـري وسـأله عـن سـبب سـحره ومـا وقـع 

فقــال: البـد مـن أخـذ زينـب وٕاذا بـدق يــدق  ؟ه جميـع مـا جـرى لــه، فقـال لـه: أتكفيـك بنتـي والجاريـةلـه حكـي لـ
فقالـت لهـا بنـت  ؟فقالـت: قمـر بنـت اليهـودي، هـل علـي المصـري عنـدكم ؟الباب فقالت الجاريـة: مـن بالبـاب

بــاب ففتحــت لهــا انزلــي يــا جاريــة افتحــي ال ؟الســقطي: يــا ابنــة اليهــودي وٕاذا كــان عنــدنا أي شــيء تفعلــين بــه
الباب فدخلت، فلما رأت عليًا ورآها قال لها: ما جاء بك هنا يا بنـت الكلـب، فقالـت: أنـا أشـهد أن ال إلـه إال 
اهللا وأشهد أن محمدًا رسول اهللا، فأسلمت وقالت له: هل الرجال في دين اإلسالم يمهـرون النسـاء أو النسـاء 

، فقالـــت: وأنـــا جئـــت أمهـــر نفســـي لـــك بالبدلـــة والقصـــبة فقـــال لهـــا: الرجـــال يمهـــرون النســـاء ؟تمهـــر الرجـــال
والسالسل ودماغ أبـي عـدوك وعـدو اهللا، ورمـت دمـاغ أبيهـا قدامـه وقالـت: هـذا رأس أبـي عـدوك وعـدو اهللا، 
ــًا رأت فــي المنــام قــائًال يقــول لهــا: أســلمي فأســلمت فلمــا انتبهــت  ــًا كلب وســبب قتلهــا أباهــا أنــه لمــا ســحر علي

  م فأبى اإلسالم فبنجته وقتلته.عرضت على أبيها اإلسال



فأخذ علي األمتعة وقال للسقطي: في الغد نجتمع عند الخليفة ألجل أن أتـزوج بنتـك والجاريـة، وطلـع وهـو  
فرحــان قاصــد القاعــة ومعــه األمتعــة، وٕاذا برجــل حلــواني يخــبط علــى يديــه ويقــول: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا 

ال يــروح إال فــي الغــش، ســألتك بــاهللا أن تــذوق هــذه الحــالوة فأخــذ  العلــي العظــيم، النــاس صــار كــدرهم حرامــاً 
منه قطعة وأكلها، وٕاذا فيها البنج فبنجه وأخذ منه البدلة والقصبة والسالسل وحطها داخل صندوق الحـالوة، 
وحمل الصندوق وطبق الحالوة وسار، وغذا بقاض يصيح عليه ويقول له: تعال يـا حلـواني فوقـف لـه وحـط 

فقــال لــه: حــالوة وملبســًا ثــم أخــذ منهمــا بيــده شــيئًا وقــال: إن  ؟الطبــق فوقهــا وقــال: أي شــيء تطلــبالقاعــدة و 
هــذه الحــالوة والملــبس مغشوشــان، وأخــرج القاضــي حــالوة مــن عبــه وقــال للحلــواني انظــر هــذه الصــنعة مــا 

ذ القاعــــدة أحســــنها فكــــل منهــــا واعمــــل نظيرهــــا فأخــــذها الحلــــواني فأكــــل منهــــا، وٕاذا فيهــــا البــــنج فبنجــــه وأخــــ
والصندوق والبدلة وغيرها وحط الحلواني في داخل القاعدة وحمل الجميع وتوجه إلى القاعة التي فيها أحمـد 
الدنف، وكان القاضي حسن شومان وسبب ذلك أن عليًا لما التـزم بالبدلـة وخـرج فـي طلبهـا لـم يسـمعوا عنـه 

لـــي المصـــري فطلعـــوا يفتشـــون عليـــه فـــي خبـــرًا. فقـــال أحمـــد الـــدنف: يـــا شـــباب اطلعـــوا فتشـــوا علـــى أخـــيكم ع
المدينة، فطلع حسن شومان في صفة قاض فقابل الحلـواني فعـرف أنـه أحمـد اللقـيط فبنجـه وأخـذه وصـحبته 
البدلة وسار به إلى القاعة، وأما األربعون فإنهم داروا يفتشون في شوارع البلد، فخرج علي كتف الجمل من 

دحمين فـرأى علـي المصـري بيـنهم مبنجـًا فأيقظـه مـن البـنج فلمـا بين أصحابه فرأى زحمة وقصد النـاس المـز 
فقــال لــه علــي كتــف  ؟أفــاق رأى النــاس مجتمعــين عليــه فقــال علــي كتــف الجمــل: أفــق لنفســك فقــال: أيــن أنــا

الجمـل وأصــحابه: نحــن رأنــاك مبنجــًا ولــم نعــرف مــن بنجــك، فقــال: بنجنــي واحــد حلــواني وأخــذ منــي األمتعــة 
  شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك  ؟ولكن أين ذهب

 

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن علــي المصــري قــال لعلــي كتــف الجمــل ورفقــاؤه: بنجنــي واحــد حلــواني 

هـوا إلـى القاعـة فقـالوا لـه: مـا رأينـا أحـد ولكـن تعـال رح بنـا القاعـة فتوج ؟وأخذ مني األمتعـة ولكـن أيـن ذهـب
فقـال: جئـت بهـا وبغيرهـا وجئـت  ؟ودخلوا فوجدوا أحمـد الـدنف فسـلم علـيهم وقـال: يـا علـي هـل جئـت بالبدلـة

برأس اليهودي وقابلني حلواني فبنجني وأخذها مني، وحكى لـه جميـع مـا جـرى لـه وقـال: لـو رايـت الحلـواني 
فقـال لـه: جئـت بهـا وجئـت  ؟عـة يـا علـيلجزيته، وٕاذا بحسن شومان طلع من مخدع، فقال: هل جئـت باألمت

بــرأس اليهــودي فقــابلني حلــواني فبنجنــي وأخــذ البدلــة وغيرهــا ولــم أعــرف أيــن ذهــب ولــو عرفــت مكانــه لقتلتــه 
فهــل تعــرف أيــن ذهــب ذلــك فأيقظــه مــن البــنج ففــتح عينيــه فــرأى نفســه قــدام علــي المصــري وأحمــد الــدنف 

ال له شومان: أنا الـذي قبضـتك فقـال لـه علـي المصـري: فق ؟واألربعون فانصرع وقال: أين أنا ومن قبضني
يــا مــاكر أتفعــل هــذه األفعــال وأراد أن يذبحــه فقــال لــه حســن شــومان: ارفــع يــدك هــذا صــار صــهرك فقــال: 

فقــال لــه:  ؟فقــال لــه أحمــد اللقــيط ابــن أخــت زينــب. فقــال علــي: ألي شــيء هــذا يــا لقــيط ؟صــهري مــن أيــن
ما ذاك إال أن زريقًا السماك اجتمع بجدتي الدليلة المحتالة وقال لهـا: إن أمرتني به جدتي الدليلة المحتالة و 



عليــًا المصــري شــاطر بــارع فــي الشــطارة والبــد أن يقتــل اليهــودي ويجــيء بالبدلــة، فــأحظرتني وقالــت لــي: يــا 
فقلت: أعرفه وكنت أرشدته إلـى قاعـة أحمـد الـدنف فقـالتلي: رح انصـب لـه  ؟أحمد هل تعرف عليًا المصري

كك فإن كان جاء باألمتعة فاعمل عليه منصفا وخذ منـه األمتعـة، فطفـت فـي شـوارع المدينـة حتـى رأيـت شر 
حلوانيًا أعطيته عشرة دنانير وأخـذت بدلتـه وعدتـه وجـرى مـا جـرى، ثـم إن عليـًا المصـري قـال ألحمـد اللقـيط 

لهمـا: غـدًا قـاباله فـي  رح إلى جدتك وٕالى زريق السماك وأعلمهمـا بـأني جئـت باألمتعـة ورأس اليهـودي وقـل
ديوان الخليفة وخذا منه مهر زينب، ثم إن أحمد الدنف فرح بذلك وقال: ال خابت فيك التربية يا علي، فلمـا 
أصــبح الصــباح أخــذ علــي المصــري البدلــة والصــينية والقصــبة والسالســل الــذهب ورأس عــذرة اليهــودي علــى 

  رض بين يدي الخليفة.مزراق وطلع إلى الديوان مع عمه وصبيانه وقبلوا األ
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد الستمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن عليــًا لمــا طلــع الــديوان مــع عمــه أحمــد الــدنف وصــبيانه قبلــوا األرض  
ل أشـجع منـه فسـأل الرجـال عنـه فقـال أحمـد الـدنف: بين يدي الخليفة فالتفت الخليفة فرأى شابًا ما في الرجا

يــا أميــر المــؤمنين هــذا علــي الزيبــق المصــري رئــيس فتيــان مصــر وهــو أول صــبياني، فلمــا رآه الخليفــة حبــه 
لكونـه رأى الشــجاعة الئحــة بـين عينيــه تشــهد لـه ال عليــه فقــام علـي ورمــى دمــاغ اليهـودي بــين يــدي الخليفــة 

فقـال لـه: دمـاغ عـذرة اليهـودي  ؟ر المؤمنين، فقال له الخليفـة دمـاغ مـن هـذاوقال له: عدوك مثل هذا يا أمي
فحكى له علي المصـري مـا جـرى مـن األول إلـى اآلخـر. فقـال الخليفـة: مـا ظننـت  ؟فقال الخليفة: ومن قتله

 فقــال لــه: يــا أميــر المــؤمنين قــدرني ربــي علــى قتلــه فأرســل الخليفــة الــوالي إلــى ؟أنــك قتلتــه ألنــه كــان ســاحراً 
القصر فرأى اليهودي بال رأس فأخذوه فـي تـابوت وأحضـروه بـين يـدي الخليفـة، فـأمر بحرقـه وٕاذا بقمـر بنـت 
اليهودي أقبلت وقبلت األرض بين يدي الخليفة، وأعلمته بأنها ابنة عذرة اليهـودي وأنهـا أسـلمت، ثـم جـددت 

ــًا بــين يــدي الخليفــة وقالــت لــه: أنــت ســياق علــى الشــاطر علــي ا لزيبــق المصــري أن يتزوجنــي إســالمها ثاني
ووكلت الخليفة في زواجها بعلي، فوهب الخليفة لعلي المصري قصر اليهودي بمـا فيـه وقـال لـه: تمـن علـي 
فقال: تمنيت عليك أن أقف على بساطك وآكل من سماطك، فقال الخليفة: أرسل إلـيهم ليجيئـوا مـن مصـر، 

ن شـومان: قـد وهبـت لـه قـاعتي بمـا فيهـا يـا أميـر قـال: ال فقـال حسـ ؟ثم قال الخليفة: يا علـي هـل لـك قاعـة
المؤمنين فقال الخليفة: قاعتك لك يا حسن، وأمر الخازندار أن يعطـي لمعمـار عشـرة آالف دينـار ليبنـي لـه 
 ؟قاعة بأربع لواوين وأربعين مخدعًا لصبيانه، وقال الخليفة: يـا علـي هـل بقـي لـك حاجـة فـآمر لـك بقضـائها

تكون سياقًا على الدليلة المحتالة أن تزوجني بنتها زينب وتأخذ بدلـة بنـت اليهـودي فقال: يا ملك الزمان أن 
وأمتعتهــا فــي مهرهــا، فقبلــت دليلــة ســياق الخليفــة وأخــذت الصــينية والبدلــة والقصــبة والسالســل الــذهب وكتــب 

يفـة جامكيـة، كتابها عليه وكتبوا أيضًا كتاب بنت السقطي والجارية وقمر بنت اليهودي عليه، ورتـب لـه الخل
وجعل له سماطًا فـي الغـذاء وسـماطًا فـي العشـاء وجاريـة وعلوفـة ومسـموحًا وشـرع علـي المصـري فـي الفـرح 



حتى كمل مدة ثالثين يومًا ثم إن علـي المصـري أرسـل إلـى صـبيانه بمصـر كتابـًا يـذكر لهـم فيـه مـا حصـل 
جـــل أن تحصـــلوا الفـــرح ألنـــي لـــه مـــن اإلكـــرام عنـــد الخليفـــة وقـــال لهـــم فـــي المكتـــوب: البـــد مـــن حضـــوركم أل

تزوجت بـأربع بنـات، فبعـد مـدة يسـيرة حضـر صـبيانه األربعـون وحصـلوا الفـرح فـوطنهم فـي القاعـة وأكـرمهم 
غاية اإلكرام ثم أعرضهم على الخليفة فخلع عليهم وجلت المواشط زينب بالبدلة على علي المصـري ودخـل 

دها دخل علـى الـثالث بنـات فوجـدهن كـامالت الحسـن عليها فوجدها درة ما ثقبت ومهرة لغيره ما ركبت وبع
والجمال، ثم بعد ذلك اتفق أن عليًا المصري سهر عند الخليفة ليلة من الليالي، فقـال لـه الخليفـة: مـرادي يـا 
علــي أن تحكــي لــي جميــع مــا جــرى لــك مــن األول إلــى اآلخــر، فحكــى لــه جميــع مــا جــرى لــه مــن الدليلــة 

الســماك، فــأمر الخليفــة بكتابــة ذلــك وأن يجعلــوه فــي خزانــة الملــك ويكتبــوا  المحتالــة وزينــب النصــابة وزريــق
جميع ما وقع له وجعلوه من جملة السير ألمة خير البشـر صـلى اهللا عليـه وسـلم، ثـم قعـدوا فـي أرغـد عـيش 

  وأهنأه إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
  
  
 

  ببنت الملك السمندل  باسم بن شهرمانحكاية زواج الملك بدر 
قالــت: وممــا يحكــى أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان فــي قــديم الزمــان وســالف العصــر واألوان فــي أرض العجــم  

ملك يقال له شهرمان وكـان مسـتقره خراسـان وكـان عنـده مائـة سـرية ولـم يـرزق مـنهن فـي طـول عمـره بـذكر 
تأســف حيــث مضــى غالــب عمــره، ولــم يــرزق بولــد ذكــر يــرث وال أنثــى فتــذكر ذلــك يومــًا مــن األيــام وصــار ي

الملك من بعده كما ورثه هو عن آبائه وأجداده، فحصل له بسبب ذلك غاية الغم والقهر الشديد، فبينمـا هـو 
جالس يومًا من األيام إذ دخل عليه بعض مماليكه، وقالوا له: يا سيدي إن علـى البـاب جاريـة مـع تـاجر لـم 

هـــم: علـــي بالتـــاجر والجاريـــة فـــأتوه بالتـــاجر والجاريـــة فلمـــا رآهـــا وجـــدها تشـــبه الـــرمح نـــر أحســـن منهـــا فقـــال ل
الردينــي وهــي ملفوفــة فــي آزار مــن حريــر مــزركش بالــذهب فكشــف التــاجر عــن وجهــه فأضــاء المكــان مــن 
حسنها، وارتخى لها سبع ذوائب حتـى وصـلت إلـى خالخلهـا كأذيـل الخيـل، وهـي بطـرف كحيـل وردف ثقيـل 

 شفي سقام العليل وتطفئ نار الغليل كما قال الشاعر في المعنى هذه األبيات: وخصر نحيل ت

 وكملها السكينة والـوقـار  كلفت بها وقد تمت بحسـن

 ردفيها يضيق بهما اإلزار  فال طالت وال قصرت ولكن

 فال طول يعاب وال قصار  قوام بين إيجـاز وبـسـط

 دًا نـهـارولكن وجهها أب  وشعر يسبق الخلخال منهـا

قــال  ؟فتعجــب الملــك مــن رؤيتهــا وحســنها وجمالهــا وقــدها واعتــدالها وقــال للتــاجر: يــا شــيخ بكــم هــذه الجاريــة
التــاجر: يــا ســيدي اشــتريتها بــألفي دينــار مــن التــاجر الــذي كــان ملكهــا قبلــي ولــي ثــالث ســنين مســافرًا بهــا 



يـة منـي إليـك، فخلـع عليـه الملـك خلعـة فتكلفت إلـى أن وصـلت إلـى هـذا المكـان ثالثـة آالف دينـار وهـي هد
سنية وأمر له بعشرة آالف دينار، فأخـذها وقبـل يـدي الملـك وشـكر فضـله وٕاحسـانه وانصـرف، ثـم إن الملـك 
سلم الجارية إلى المواشط وقال لهن: أصلحن أحوال هذه الجارية وزينها وافرشـن لهـا مقصـورة وأدخلنهـا فيهـا 

حتــاج إليــه وكانــت المملكــة التــي هــو مقــيم فيهــا علــى جانــب البحــر، وأمــر حجابــه أن تنقــل إليهــا جميــع مــا ت
وكانت مدينته تسمى المدينة البيضاء فأدخلوا الجارية فـي مقصـورة وكانـت تلـك المقصـورة لهـا شـبابيك تطـل 

  على البحر.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد الستمائة 

بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك لمــا أخــذ الجاريــة وســلمها للمواشــط وقــال لهــن: أصــلحن شــأنها  قالــت:
وأدخلنها فـي مقصـورة وأمـر حجابـه أن تغلـق عليهـا جميـع األبـواب بعـد أن ينقلـوا لهـا جميـع مـا تحتـاج إليـه، 

لـك دخـل علـى الجاريـة فأدخلوها في مقصورة وكانت تلك المقصورة لها شبابيك تطل علـى البحـر، ثـم إن الم
فلم تقم له ولم تفكر فيه فقال الملك كأنهـا كانـت عنـد قـوم لـم يعلموهـا األدب ثـم إنـه التفـت إلـى تلـك الجاريـة 
فرآها بارعة في الحسن والجمال والقـد واالعتـدال ووجههـا كأنـه دائـرة القمـر عنـد تمامـه أو الشـمس الضـاحية 

وقدها واعتدالها فسبح اهللا الخالق جلـت قدرتـه ثـم إن الملـك في السماء الصافية فتعجب من حسنها وجمالها 
تقدم إلى الجارية وجلس بجانبها وضمها إلى صدره وأجلسها علـى فخـذه ومـص رضـاب ثغرهـا فوجـده أحلـى 
من الشهد، ثم إنه أمر بإحضار الموائد من أفخر الطعام وفيها من سائر األلوان فأكل الملـك وصـار يلقمهـا 

تكلم بكلمــة واحــدة فصــار الملــك يحــدثها ويســألها عــن اســمها وهــي ســاكتة لــم تنطــق حتــى شــبعت وهــي لــم تــ
بكلمة ولم ترد جوابًا ولم تزل مطرقة برأسها إلى األرض وكان الحافظ لها من غضب الملك عليها مـن فـرط 

ا إال حسنها وجمالها والدالل الذي كان لها، فقال الملك في نفسه: سبحان اهللا خـالق هـذه الجاريـة مـا أضـفره
فقلن له: من حين قـدومها إلـى  ؟أنها ال تتكلم ولكن الكمال هللا تعالى ثم إن الملك سال الجواري: هل تكلمت

هذا الوقت لم تتكلم بكلمة واحدة ولم نسمع لها خطابًا، فأحضر الملـك بعـض الجـواري والسـراري وأمـرهن أن 
ي قـدامها سـائر المالهـي واللعـب وغيـر ذلـك يغنين لها وينشـرحن معهـا لعلهـا تـتكلم، فلعبـت الجـواري والسـرار 

وغنين حتى طرب مـن فـي المجلـس والجاريـة تنظـر إلـيهن وهـي سـاكتة لـم تضـحك ولـم تـتكلم فضـاق صـدر 
  الملك، ثم إنه صرف الجواري واختلى بتلك الجارية.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن الملـك اختلـى بالجاريـة وخلـع ثيابهـا ونظـر إلـى بـدنها فـرآه كأنـه سـبيكة  

فضة فأحبها محبة عظيمة، ثم قام الملك وأزال بكارتها فوجدها بنت بكر، ففرح فرحًا شديدًا وقال في نفسـه: 
ثــم إنــه مــال إليهــا  ؟التجــار بكــرًا علــى حالهــايــا اهللا العجــب كيــف تكــون جاريــة مليحــة القــوام والمنظــر وأبقاهــا 

بالكلية ولم يلتفت إلى غيرها وهجر جميع سراريه والمحاظي وأقام معها سنة كاملة كأنهـا يـوم واحـد وهـي لـم 
تتكلم، فقـال لهـا يومـًا مـن األيـام وقـد زاد عشـقه بهـا والغـرام: يـا منيـة النفـوس إن محبتـك عنـدي عظيمـة وقـد 

واري والسراري والنساء والمحاظي وجعلتك نصيبي من الـدنيا وقـد طولـت روحـي هجرت من أجلك جميع الج
عليـــك ســـنة كاملـــة وأســـأل اهللا تعـــالى مـــن فضـــله أن يلـــين قلبـــك لـــي فتكلمينـــي وٕان كنـــت خرســـاء فـــاعلميني 
باإلشارة حتى أقطع العشم من كالمك وأرجـو اهللا سـبحانه أن يرزقنـي منـك بولـد ذكـر يـرث ملكـي مـن بعـدي 

فريـد لــيس لــي مـن يرثنــي وقــد كبـر ســني، فبــاهللا عليـك إن كنــت تحبيننــي أن تـردي علــي الجــواب  فـإني وحيــد
فأطرقت الجارية رأسها إلى األرض وهي تتفكر، ثم إنها رفعت راسها وتبسمت في وجه الملـك فتخيـل للملـك 

ائـك وٕانـي حامـل أن البرق قد مأل المقصورة وقالـت: أيهـا الملـك الهمـام واألسـد الضـرغام قـد اسـتجاب اهللا دع
منـك وقـد آن أوان الوضـع، ولكـن ال أعلـم هـل الجنـين ذكـر أو أنثـى ولـوال أنـي حملـت منـك مـا كلمتـك كلمــة 
واحدة، فلما سمع الملك كالمها تهلل وجهه بالفرح واالنشراح وقبل رأسها ويديها من شدة الفرح وقال: الحمـد 

لثاني إخبارك بالحمل منـي، ثـم إن الملـك قـام مـن هللا الذي من علي بأمرين كنت أتمناهما: األولى كالمك وا
عندها وخرج وجلس علـى كرسـي مملكتـه وهـو فـي االنشـراح الزائـد وأمـر الـوزير أن يخـرج للفقـراء والمسـاكين 

  واألرامل وغيرهم مائة ألف دينار شكرًا هللا تعالى وصدقة عنه ففعل الوزير ما أمره به الملك.
  الم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الك

 

  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير فعل ما أمره به الملك، ثـم إن الملـك دخـل بعـد ذلـك إلـى الجاريـة 
وجلس عنـدها وحضـنها وضـمها إلـى صـدره وقـال لهـا: يـا سـيدتي ومالكـة روحـي لمـاذا السـكوت ولـك عنـدي 

 ؟ونهــارًا قائمــة ونائمــة ولــم تكلمينــي فــي هــذه الســنة إال فــي هــذا النهــار، فمــا ســبب ســكوتك ســنة كاملــة لــيالً 
فقالت الجارية: اسمع يا ملك الزمـان واعلـم أنـي مسـكينة غريبـة مكسـورة الخـاطر فارقـت أمـي وأهلـي وأخـي، 

ن جميـع ملكـي فلما سمع الملك كالمها عرف مرادها فقال لها: أما قولك مسكينة فليس لهـذا الكـالم محـل فـإ
ومتاعي ومـا أنـا فيـه فـي خـدمتك وأنـا أيضـًا صـرت مملوكـك وأمـا قولـك فارقـت أمـي وأهلـي وأخـي فـأعلميني 
فـي أي مكــان هــم وأنــا أرســل إلــيهم وأحضــرهم عنــدك. فقالــت لــه: اعلــم أيهــا الملــك الســعيد، أن اســمي جلنــار 

فيه إذ تحرك علينا ملك من الملـوك  البحرية وكان أبي من ملوك البحر ومات وخلف لنا الملك، فبينما نحن
وأخــذ الملــك مــن أيــدينا ولــي أخ يســمى صــالح وأمــي مــن نســاء البحــر، فتنازعــت أنــا وأخــي فحلفــت أن أرمــي 
نفســي عنــد رجــل مــن أهــل البــر فخرجــت مــن البحــر وجلســت علــى طــرف جزيــرة فــي القمــر فجــاز بــي رجــل 



أســه فكــاد أن يمــوت، فخــرج بــي وبــاعني فأخــذني وذهــب بــي إلــى منزلــه وراودنــي عــن نفســي فضــربته علــى ر 
لهــذا الرجــل الــذي أخــذتني منــه، وهــو رجــل جيــد صــالح صــاحب ديــن وأمانــة ومــروءة ولــوال أن قلبــك حبنــي 
فقــدمتني علــى جميــع ســراريك مــا كنــت قعــدت عنــدك ســاعة واحــدة وكنــت رميــت نفســي إلــى البحــر مــن هــذا 

هم وأنـــا حامـــل منـــك فيظنـــون بـــي ســـوءًا وال الشـــباك وأروح إلـــى أمـــي وجمـــاعتي، وقـــد اســـتحيت أن أســـير إلـــي
يصــدقونني ولــو حلفــت لهــم وٕاذا أخبــرتهم أنــه اشــتراني ملــك بدراهمــه وجعلنــي نصــيبه فــي الــدنيا واخــتص بــي 

  عن زوجاته وسائر ما ملكت يمينه وهذه قصتي والسالم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التسعين بعد الستمائة 

قالـت: بلغنــي أيهــا الملـك الســعيد، أن جلنــار البحريـة لمــا ســألها الملـك شــهرمان حكــت لـه قصــتها مــن أولهــا  
إلى آخرها، فلما سمع كالمها شكرها وقبلها بـين عينيهـا وقـال لهـا: واهللا يـا سـيدتي ونـور عينـي إنـي ال أقـدر 

الـت: يـا سـيدي قـد قـرب أوان فق ؟على فراقك ساعة واحدة وٕان فارقتيني مت من ساعتي فكيـف يكـون الحـال
والدتــي والبــد مـــن حضــور أهلــي ألجـــل أن يباشــروني ألن نســـاء البــر ال يعــرفن طريقـــة والدة بنــات البحـــر، 
وبنــات البحــر ال يعــرفن طريقــة والدة بنــات البــر فــإذا حضــر أهلــي انقلــب معهــم وينقلبــون معــي، فقــال لهــا 

ر كمــا أنــتم تمشــون فــي البــر ببركــة األســماء فقالــت: أنــا نمشــي فــي البحــ ؟الملــك: كيــف يمشــون فــي البحــر
المكتوبــة علــى خــاتم ســليمان بــن داود عليــه الســالم، ولكــن أيهــا الملــك إذا جــاء أهلــي وٕاخــوتي فــإني أعلمهــم 
أنــك اشــتريتني بمالــك وفعلــت معــي الجميــل واإلحســان فينبغــي أن تصــدق كالمــي عنــدهم ويشــاهدون حالــك 

ذلــك قــال الملــك: يــا ســيدتي افعلــي مــا بــدا لــك ممــا تحبــين فــإني بعيــونهم ويعلمــون أنــك ملــك ابــن ملــك فعنــد 
مطيــع لــك فــي جميــع مــا تفعلينــه فقالــت الجاريــة: اعلــم يــا ملــك الزمــان أنــا نســير فــي البحــر وعيوننــا مفتوحــة 
وننظر ما فيه وننظر الشمس والقمر والنجـوم والسـماء كأننـا علـى وجـه األرض وال يضـرنا ذلـك واعلـم أيضـًا 

وائف كثيرة وأشكاًال مختلفة من سائر األجناس التي في البر، واعلم أيضًا أن جميـع مـا فـي أن في البحر ط
البــر بالنســبة لمــا فــي البحــر شــيء قليــل جــدًا، فتعجــب الملــك مــن كالمهــا ثــم إن الجاريــة أخرجــت مــن كتفهــا 

وصـفرت صـفرة قطعتين من العود القماري، وأخـذت منـه جـزءًا وأوقـدت مجمـرة النـار وألقـت ذلـك الجـزء فيهـا 
عظيمة وجعلت تـتكلم بكـالم ال يفهمـه أحـد فطلـع دخـان عظـيم والملـك ينظـر، ثـم قالـت للملـك: يـا مـوالي قـم 
واختف في مخدع حتى أريك أخي وأمي وأهلي من حيث ال يرونك فإني أريـد أن أحضـرهم وتنظـر فـي هـذا 

ر مـا تفعـل، فصـارت تبخـر المكان فـي هـذا الوقـت فقـام الملـك مـن وقتـه وسـاعته ودخـل مخـدعًا وصـار ينظـ
وتعــزم إلــى أن أزبــد البحــر واضــطرب وخــرج منــه شــاب ملــيح الصــورة بهــي المنظــر كأنــه البــدر فــي تمامــه 
بجبــين أزهــر وخــد أجمــر وشــعر كأنــه الــدر والجــوهر، وهــو أشــبه بأختــه ولســان الحــال فــي حقــه ينشــد هــذين 

 البيتين: 



 وجمال وجهك كل يوم يكمل  البدر يكمل كل شهـر مـرة

 ولك القلوب جميعهن المنزل  وحلوله في قلب برج واحـد

  ثم خرجت من البحر عجوز شمطاء.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جلنـار لمـا صـفرت خـرج مـن البحـر أخوهـا وعجـوز معهـا خمـس جـوار  
كــأنهن األقمــار وعلــيهن شــبه مــن الجاريــة التــي اســمها جلنــار ثــم إن الملــك رأى الشــاب والعجــوز والجــواري 
يمشين على وجه الماء حتى قدموا على الجاريـة فلمـا قربـوا مـن الشـباك ونظـرتهم جلنـار قامـت لهـم وقـابلتهم 

يدًا ثـم قـالوا لهـا: يـا جلنـار كيـف بالفرح والسرور، فلما رأوهـا عرفوهـا ودخلـوا عنـدها وعانقوهـا وبكـوا بكـاء شـد
تتركيننا أربع سنين ولم نعلم الذي أنـت فيـه واهللا إنهـا ضـاقت علينـا الـدنيا مـن شـدة فراقـك وال نلتـذ بطعـام وال 
شراب يومًا من األيام ونحن نبكي بالليل والنهار من فرط شوقنا إليك ثم إن الجارية صارت تقبـل يـد الشـاب 

عمهـا جلسـوا عنـدها سـاعة وهـم يسـألونها عـن حالهـا ومـا جـرى لهـا وعمـا هـي  أخيها ويـد أمهـا وكـذلك بنـات
فيــه. فقالـــت لهــم: اعلمـــوا أنــي لمـــا فــارقتكم وخرجـــت مـــن البحــر جلســـت علــى طـــرف جزيــرة، فأخـــذني رجـــل 
وباعني لرجل تاجر فأتى بي التاجر إلى هذه المدينة وباعني لملكهـا بعشـرة آالف دينـار، ثـم إنـه احتفـل بـي 

سراريه ونسائه ومحاظيه من أجلي واشتغل بي عن جميـع مـا عنـده ومـا فـي مدينتـه، فلمـا سـمع وترك جميع 
أخوهــا كالمهــا قــال: الحمــد هللا الــذي جمــع شــملنا بــك لكــن قصــدي يــا أختــي أن تقــومي وتروحــي معنــا إلــى 

ال يقـدر هـو بالدنا وأهلنا، فلما سمع الملك كالم أخيها طـار عقلـه خوفـًا علـى الجاريـة أن تقبـل كـالم أخيهـا و 
أن يمنعها مع أنه مولع بها بحبها فصار متحيرًا شـديد الخـوف مـن فراقهـا. وأمـا الجاريـة جلنـار فلمـا سـمعت 
كالم أخيها قالت: واهللا يا أخي إن الرجل الذي اشتراني ملك هذه المدينة وهو ملك عظيم ورجل عاقـل كـريم 

، ولـيس لـه ولـد ذكـر وال أنثـى وقـد أحسـن جيد في غاية الجود وقـد أكرمنـي وهـو صـاحب مـروءة ومـال كثيـر
إلي وصنع معي كل خير ومن يوم ما جئته إلى هذا الوقت، ما سمعت منه كلمة رديئة تسوء خاطري، ولـم 
يزل يالطفني وال يفعل شيئًا إال بمشاورتي وأنا عنده في أحسن األحوال وأتم النعم، وأيضًا متى فارقتـه يهلـك 

وال ساعة واحدة، وٕان فارقته أنا األخرى مـت مـن شـدة محبتـي إيـاه بسـبب فـرط فإنه ال يقدر على فراقي أبدًا 
إحســانه لــي مــدة إقــامتي عنــده، فإنــه لــو كــان أبــي حيــًا مــا كــان لــي مقــام عنــده مثــل مقــامي عنــد هــذا الملــك 
العظــيم الجليــل المقــدار وقــد رأيتمــوني حاملــة منــه، والحمــد هللا الــذي جعلنــي بنــت ملــك البحــر وزوجــي أعظــم 

  ك البر، ولم يقطع اهللا تعالى بي وعوضني خيرًا.ملو 
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن جلنـار البحريـة لمـا حكـت ألخيهـا جميـع حكايتهـا وقالـت: إن اهللا تعـالى 

ن الملك ليس له ذكر وال أنثى، واطلـب مـن اهللا تعـالى أن يرزقنـي بولـد ذكـر لم يقطع بي وعوضني خيرًا، وإ 
والقصــور واألمــالك فلمــا ســمع أخوهــا وبنــات عمهــا كالمهــا قــرت أعيــنهن بــذلك الكــالم وقــالوا لهــا: يــا جلنــار 
نا أنت تعلمين منزلتك عندنا وتعرفين محبتنا إياك وتحققين أنك أعز الناس جميعـًا عنـدنا وتعتقـدين أن قصـد

لــك الراحــة مــن غيــر مشــقة وال تعــب، فــإن كنــت فــي غيــر راحــة فقــومي معنــا إلــى بالدنــا وأهلنــا، وٕان كنــت 
مرتاحة هنا في معزة وسرور فهذا هو المـراد والمنـى ألننـا ال نريـد إال راحتـك علـى كـل حـال، فقالـت جلنـار: 

  واهللا إني في غاية الراحة والهناء والعز والمنى.
ذلـك الكــالم، فــرح واطمــأن قلبـه وشــكرها علــى ذلــك وازداد فيهـا حبــًا ودخــل حبهــا فــي فلمـا ســمع الملــك منهــا  

صـميم قلبــه، وعلــم منهــا أنهـا تحبــه كمــا يحبهــا وأنهــا تريـد القعــود عنــده حتــى يـرى ولــده منهــا، ثــم إن الجاريــة 
ار هـي التـي التي هي جلنار البحرية أمرت جواريها أن يقدمن الموائد والطعام من سائر األلوان، وكانت جلن

باشرت الطعام في المطبخ، فقدمت لهن الجواري الطعام والحلويات والفواكه، ثم إنها أكلت هي وأهلها وبعـد 
ذلك قالوا لها: يا جلنار إن سيدك رجل غريب منا وقد دخلنا بيته من غير اذنـه ولـم يعلـم بنـا وأنـت تشـكرين 

به ولم نره ولم يرنا، وال حضرنا وال أكـل معنـا حتـى لنا فضله، وأيضًا أحضرت لنا طعامنا فأكلنا ولم نجتمع 
يكــون بيننــا وبينــه خبــز وملــح وامتنعــوا كلهــم مــن األكــل واغتــاظوا عليهــا وصــارت النــار تخــرج مــن أفــواههم 
كالمشـــاعل، فلمـــا رأى الملـــك ذلـــك طـــار عقلـــه مـــن شـــدة الخـــوف مـــنهم ثـــم إن جلنـــار قامـــت إلـــيهم وطيبـــت 

دخلــت المخــدع الــذي فيــه الملــك ســيدها وقالــت: يــا ســيدي هــل رأيــت خــواطرهم ثــم بعــد ذلــك تمشــت إلــى أن 
وسمعت شكري فيك وثنائي عليك عند أهلي وسمعت مـا قـالوه لـي مـن أنهـم يريـدون أن يأخـذوني إلـى أهلـي 
وبـالدي، فقــال لهـا الملــك: ســمعت ورأيـت وجــزاك اهللا عنـي خيــرًا، واهللا مــا علمـت قــدر محبتـي عنــدك إال فــي 

ة ولم أشك في محبتك إياي، فقالت له: سيدي مـا جـزاء اإلحسـان إال اإلحسـان وأنـت قـد هذه الساعة المبارك
أحسنت إلي وتكرمت علي بجالئل النعم وأراك تحبني غاية المحبة وعملت معـي كـل جميـل واخترتنـي علـى 
جميــع مــن تحــب وتزيــد فكيــف يطيــب قلبــي علــى فراقــك والــرواح مــن عنــدك وكيــف يكــون ذلــك وأنــت تحســن 

لــي فأريــد مــن فضــلك أن تــأتي وتســلم علــى أهلــي وتــراهم ويــروك ويحصــل الصــفاء والــود بيــنكم وتتفضــل ع
ولكن اعلم يا ملك الزمان أن أخي وأمي وبنات عمي قـد أحبـوك محبـة عظيمـة لمـا شـكرتك لهـم، وقـالوا: مـا 

ل الملـك نروح إلى بالدنا من عندك حتى نجتمع بالملك ونسـلم عليـه، فيريـدون أن ينظـروك ويأتنسـوا بـك فقـا
لها سمعًا وطاعة فإن هذا هو مرادي ثم إنه قـام مـن مقامـه وسـار إلـيهم وسـلم علـيهم بأحسـن سـالم، فبـادروا 
إليه بالقيام وقـابلوه أحسـن مقابلـة فجلـس معهـم فـي القصـر وأكـل معهـم علـى المائـدة وأقـام معهـم مـدة ثالثـين 

بخـاطر الملـك والملكـة جلنـار البحريـة، ثـم سـاروا يومًا، ثم بعد ذلك أرادوا التوجه إلى بالدهم ومحلهم فأخذوا 
مــن عنــدهما بعــد أن أكــرمهم الملــك غايــة اإلكــرام وبعــد ذلــك اســتوفت جلنــار أيــام حملهــا وجــاء أوان الوضــع 
فوضــعت غالمــًا كأنــه البــدر فــي تمامــه، فحصــل للملــك بــذلك غايــة الســرور ألنــه مــا رزق بولــد وال بنــت فــي 



دة سـبعة أيـام، وهـم فـي غايـة السـرور والهنـاء، وفـي اليـوم السـابع حضـرت أم عمره فأقاموا األفـراح والزينـة مـ
  الملكة جلنار وأخوها وبنات عمها الجميع لما علموا أن جلنار قد وضعت.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد الستمائة 
لنار لما وضعت وجاء إليها أهلهـا قـابلهم الملـك وفـرح بقـدومهم وقـال قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ج 

لهم: أنا قلت ما أسمي ولدي حتى تحضروا وتسموه أنتم بمعرفتكم فسموه بدر باسـم واتفقـوا جميعـًا علـى هـذا 
االسم، ثم إنهم عرضـوا الغـالم علـى خالـه صـالح، فحملـه علـى يديـه وقـام بـه مـن بيـنهم وتمشـى فـي القصـر 

شــماًال ثــم خــرج بــه مــن القصــر ونــزل بــه البحــر المــالح ومشــى حتــى اختفــى عــن عــين الملــك فلمــا رآه يمينــًا و 
الملــك أخــذ ولــده وغــاب عنــه فــي قــاع البحــر يــئس منــه وصــار يبكــي وينتحــب، فلمــا رأتــه جلنــار علــى هــذه 

ي مــع الحالــة قالــت لــه: يــا ملــك الزمــان ال تخــف وال تحــزن علــى ولــدك فأنــا أحــب ولــدي أكثــر منــك وٕان ولــد
أخــي فــال تبــال مــن البحــر وال تخشــى عليــه مــن الغــرق، ولــو علــم أخــي أنــه يحصــل للصــغير ضــرر مــا فعــل 
الـذي فعلــه بـه وفــي هـذه الســاعة يأتيــك بولـدك ســالمًا إن شـاء اهللا تعــالى فلــم يكـن غيــر سـاعة إال والبحــر قــد 

إلــى أن وصــل إلــيهم اختـبط واضــطرب وطلــع منــه خــال الصـغير ومعــه ابــن الملــك ســالمًا، وطـار مــن البحــر 
والصغير على يديـه وهـو سـاكت ووجهـه كـالقمر فـي ليلـة تمامـه ثـم إن خـال الصـغير نظـر إلـى الملـك وقـال 
له: لعلك خفت علـى ولـدك مـن ضـرر المـاء لمـا نزلـت بـه فـي البحـر وهـو معـي فقـال الملـك: نعـم يـا سـيدي 

لناه بكحل نعرفه وقرأنا عليـه باألسـماء خفت عليه وما ظننت أنه يسلم منه قط، فقال له: يا ملك البر إنا كح
المكتوبـة علـى خـاتم ســليمان بـن داود عليـه الســالم فـإن المولـود إذا ولـد عنــدنا صـنعنا بـه مــا ذكـرت لـك فــال 
تخــف عليــه مــن الغــرق وال الخنــق وال مــن ســائر البحــار إذا نــزل فيهــا ومثــل مــا تمشــون أنــتم فــي البــر نمشــي 

ظـــة مكتوبـــة ومختومـــة ففـــض ختامهـــا ونثرهـــا فنـــزل منهـــا جـــواهر نحـــن فـــي البحـــر ثـــم أخـــرج مـــن جيبـــه محف
منظومة من سائر أنواع اليواقيت والجواهر، وثالثمائة قضيب مـن الزمـرد، قصـبة مـن الجـواهر الكبـار التـي 
هــي قــدر بــيض النعــام نورهــا أضــوأ مــن نــور الشــمس والقمــر وقــال: يــا ملــك الزمــان هــذه الجــواهر واليواقيــت 

مـا أتينـاك بهديـة قـط ومـا نعلـم موضـع جلنـار وال تعـرف لهـا أثـرًا وال خبـرًا، فلمـا رأينـاك  هدية مني إليك ألننـا
اتصلت بها وقد صرنا كلنا شيئًا واحدًا أتيناك بهذه الهدية وبعد كل قليل من األيام نأتيك بمثلها إن شـاء اهللا 

ها ورديئهـا وجميـع طرقهـا تعالى ألن هذه الجواهر واليواقيت عندنا أكثر من الحصى فـي البـر، ونعـرف جيـد
  وموضعها، وهي سهلة علينا.

فلمــا نظــر الملــك إلــى تلــك الجــواهر واليواقيــت انــدهش عقلــه وطــار لبــه وقــال: إن جــوهرة مــن هــذه الجــواهر 
  تعادل ملكي، ثم إن الملك شكر فضل صالح البحري ونظر إلى الملكة جلنار.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  لليلة الرابعة والتسعين بعد الستمائة وفي ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك شــكر صــالح البحــري ونظــر إلــى الملكــة جلنــار وقــال لهــا: أنــا 
اســتحيت مــن أخيــك ألنــه تفضــل علــي وهــداني هــذه الهديــة الســنية التــي يعجــز عنهــا أهــل األرض فشــكرته 

ك الزمان إن لك علينا حقًا قد سـبق، وشـكرك علينـا قـد وجـب، جلنار وأخاها على ما فعل فقال أخوها: يا مل
  ألنك قد أحسنت إلى أختي ودخلنا إلى منزلك وأكلنا زادك وقد قال الشاعر: 

 بعدي شفيت النفس قبل التندم  فلو قبل مبكاها بكيت صبـابة

 بكاها فقلت الفضل للمتقـدم  ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا

ا في خدمتك يا ملك الزمان ألـف سـنة علـى وجوهنـا مـا قـدرنا أن نكافئـك وكـان ذلـك ثم قال صالح: ولو وقفن
في حقك قليًال فشكره الملك شكرًا بليغًا وأقام صالح عند الملك وأمه وبنات عمـه أربعـين يومـًا ثـم إن صـالحًا 

ح: يـا ملـك فقـال صـال ؟أخا جلنار قام وقبل األرض بـين يـدي الملـك زوج أختـه، فقـال لـه: مـا تريـد يـا صـالح
الزمــان قــد تفضــلت علينــا، ومــرادي مــن إحســانك أن تتصــدق علينــا وتعطينــا إذنــًا فــإذا اشــتقنا إلــى وبالدنــا 
وأقاربنا وأوطاننا ونحن ما بقينا نتقطع عن خدمتك وال عن أختي وال عن ابن أختي فواهللا يـا ملـك الزمـان مـا 

فلمــا ســمع الملــك   ؟بحــر ومــا يطيــب لنــا البــريطيــب لقلبــي فــراقكم، ولكــن كيــف العمــل ونحــن قــد تربينــا فــي ال
كالمه نهض قائمًا على قدميه وودع صالحًا البحري وأمه وبنات عمه وتباكوا للفراق ثم قالوا لـه: عـن قريـب 
نكون عندكم وال نقطعكم أبدًا وبعد كل قليل من األيام نـزوركم، ثـم إنهـم طـاروا وقصـدوا البحـر حتـى صـاروا 

ن الملك إلى جلنار وأكرمها إكرامًا زائـدًا ونشـأ الصـغير منشـًأ حسـنًا وصـار خالـه فيه وغابوا عن العين فأحس
وجدتــه وبنــات عــم أمــه وبعــد كــل قليــل مــن األيــام يــأتون محــل الملــك ويقيمــون عنــده الشــهر والشــهرين ثــم 
مـًا يرجعون إلى أماكنهم ولم يزل الولد يزداد بزيادة السن حسنًا وجمـاًال إلـى أن صـار عمـره خمسـة عشـر عا

وكان فريدًا في كماله وقده واعتدالـه وقـد تعلـم الخـط والقـراءة واألخبـار والنحـو واللغـة والرمـي بالنشـاب وتعلـم 
اللعب بالرمح وتعلـم الفروسـية وسـائر مـا يحتـاج إليـه أوالد الملـوك، ولـم يبـق أحـد مـن أوالد أهـل المدينـة مـن 

ان بارع الجمال والكمال متصفًا بمضـمون قـول الرجال والنساء إال وله حديث بمحاسب ذلك الصبي، ألنه ك
 الشاعر: 

 سطرين من سبح علـى تـفـاح  كتب العذارى بعنبر فـي لـؤلـؤ

 والسكر في الوجنات ال في الراح  القتل في الحدق المراض إذا رنت

ة وحلفهـم فكان الملك يحبه محبة عظيمة ثم إن الملك أحضر الـوزراء واألمـراء وأربـاب الدولـة وأكـابر المملكـ
األيمان الوثيقة أنهم يجعلون بدر باسم ملكًا عليهم بعد أبيه فحلفوا له األيمان الوثيقة وفرحوا بذلك فـاتفق أن 
والد الولد بدر باسم مرض يومًا من األيام فخفق قلبـه وأحـس باالنتقـال إلـى دار البقـاء، ثـم ازداد بـه المـرض 

ة ووصـــاه بوالدتـــه وبســـائر أربـــاب دولتـــه وبجميـــع حتـــى أشـــرف علـــى المـــوت، فأحضـــر ولـــده ووصـــاه بالرعيـــ
األتباع، وحلفهم وعاهدهم على طاعة ولده ثاني مرة واستوثق منهم باأليمان، ثم مكث بعد ذلـك أيامـًا قالئـل 



ــده بــدر باســم وزوجتــه جلنــار واألمــراء والــوزراء وأربــاب الدولــة  وتــوفي إلــى رحمــة اهللا تعــالى فحــزن عليــه ول
فيها ثم إنهم قعدوا في عزائه شهرًا كامًال وأتـى صـالح أخـو جلنـار وأمهـا وبنـات عمهـا  وعملوا له تربة ودفنوه

وعزوهم بالملك وقالوا: يا جلنار إن كان الملك مات فقد خلف هـذا الغـالم المـاهر ومـن خلـف مثلـه مـا مـات 
  وهذا هو العديم النظير األسد الكاسر.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  ي الليلة الخامسة والتسعين بعد الستمائة وف
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أخا جلنار صالحًا وأمه وبنات عمها قالوا لها: إن كان الملـك قـد مـات  

فقـد خلـف هــذا الغـالم العــديم النظيـر األســد الكاسـر والقمـر الزاهــر ثـم إن أربــاب الدولـة واألكــابر دخلـوا علــى 
وا له: يا ملك ال بأس بالحزن على الملك ولكن الحزن ال يصـلح إال للنسـاء، فـال تشـغل الملك بدر باسم وقال

خاطرك وخاطرنا بالحزن على والدك فإنه قد مات وخلفك، ومن خلف مثلك ما مـات ثـم إنهـم الطفـوه وسـلوه 
ـــالجواهر  ـــة فـــاخرة منســـوجة بالـــذهب مرصـــعة ب ـــبس بدل ـــوه الحمـــام فلمـــا خـــرج مـــن الحمـــام ل وبعـــد ذلـــك أدخل

الياقوت، ووضع تاج الملك على رأسه، وجلـس علـى سـرير ملكـه وقضـى أشـغال النـاس وأنصـف الضـعيف و 
من القوي وأخذ للفقير حقه من األمير، فأحبه الناس حبًا شديدًا ولم يزل كذلك مدة سنة كاملة وبعد كل مدة 

ديــدة فــاتفق أن خالــه قليلــة تــزوره أهلــه البحريــة فطــاب عيشــه وقربــت عينــه ولــم يــزل علــى هــذه الحالــة مــدة م
دخل ليلة من الليـالي علـى جلنـار وسـلم عليهـا، فقامـت لـه وعانقتـه وأجلسـته إلـى جانبهـا وقالـت لـه: يـا أخـي 

فقال لها: يا أختي إنهم طيبون بخير وحظ عظيم وما يـنقص علـيهم  ؟كيف حالك وحال والدتي وبنات عمي
أكل ودار الحديث بينهما، وذكروا الملـك بـدر باسـم إال النظر إلى وجهك ثم إنها قدمت له شيئًا من الطعام ف

وحســنه وجمالــه وقــده واعتدالــه وفروســيته وعقلــه وأدبــه، وكــان الملــك بــدر باســم متكئــًا، فلمــا ســمع أمــه وخالــه 
يذكرانــه ويتحــدثان فــي شــأنه أظهــر أنــه نائمــًا وصــار يســمع حــديثهما. فقــال صــالح ألختــه جلنــار: إن عمــر 

يتزوج وبخـاف أن يجـري لـه أمـر وال يكـون لـه ولـدًا، فأريـد أن أزوجـه بملكـة مـن ولدك سبعة عشر عامًا ولم 
ملكـات البحـر تكـون فـي حسـنه وجمالـه، فقالـت جلنــار: اذكـرهن لـي فـإني أعـرفهن فصـار يعـدهن لهـا واحــدة 
بعــد واحــدة وهــي تقــول: مــا أرضــى هــذه لولــدي وال أزوجــه إال بمــن تكــون مثلــه فــي الحســن والجمــال والعقــل 

والمروءة والملك والحسب والنسب، فقـال لهـا: مـا بقيـت أعـرف واحـدة مـن بنـات الملـوك البحريـة وقـد واألدب 
 ؟عـددت لــك أكثــر مــن مائــة بنــت وأنــت مــا يعجبــك واحـدة مــنهن ولكــن انظــري يــا أختــي هــل ابنــك نــائم أو ال

فقـال لهـا: يـا  ؟هفجسته فوجدت عليه آثار النوم، فقالت له: إنه نائم فما عندك من الحديث وما قصدك بنوم
أختي اعلمي أني قد تذكرت بنتًا من بنات ملوك البحر تصلح البنك وأخاف أن أذكرها فيكون ولـدك منتبهـًا 
فيتعلـق قلبــه بمحبتهــا وربمــا ال يمكننــا الوصــول إليهــا، فيتعــب هـو ونحــن وأربــا دولتــه ويصــير لنــا شــغل بــذلك 

 وقد قال الشاعر: 



 م صار بحرًا واسعافإذا تحك  العشق أول ما يكون مجاجة

  فلما سمعت أخته كالمه.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد الستمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن أخـت صـالحًا لمـا سـمعت كالمـه قالـت لـه: قـل لـي مـا شـأن هـذه البنـت 
ملــوك وغيــرهم فــإذا رأيتهــا تصــلح لــه خطبتهــا مــن أبيهــا ولــو أنــي فأنــا أعــرف بنــات البحــر مــن  ؟وامــا اســمها

صرفت جميع ما تملكه يدي عليها فأخبرني بها وال تخشى شيئًا فإن ولدي نـائم، فقـال لهـا: أخـاف أن يكـون 
  يقظان وقد قال الشاعر: 

 واألذن تعشق قبل العين أحيانا  عشقته عندما أوصافه ذكرت

تخـف يـا أخـي فقـال: واهللا يـا أختـي مـا يصـلح البنـك إال الملكـة جـوهرة بنـت  فقالت له جلنـار: قـل وأوجـز وال
الملك السمندل وهي مثله في الحسـن والجمـال والبهـاء والكمـال، وال يوجـد فـي البحـر وال فـي البـر ألطـف وال 
أحلى شمائل منها ألنها ذات حسن وجمال وقد وخد أحمـر وجبـين أزهـر وشـعر كأنـه الجـوهر وطـرف أحـور 

قيــل وخصــر نحيــل ووجــه جميــل إن التفــت تخجــل المهــا والغــزالن، وٕان خطــرت يغــار منهــا غصــن وردف ث
البان، وٕاذا سفرت تخجل الشمس والقمر وتسبي كل من نظر، عذبـة المراشـف لينـة المعـاطف، فلمـا سـمعت 

لنـا كالم أخيها قالت له: صدقت يا أخي واهللا إني رأيتها مرارًا عديـدة وكانـت صـاحبتي ونحـن صـغار ولـيس 
اليــوم معرفــة ببعضــنا لموجــب البعــد ولــي اليــوم ثمانيــة عشــر عامــًا مــا رأيتهــا واهللا مــا يصــلح لولــدي إال هــي، 
فلما سمع بدر باسـم كالمهمـا وفهـم مـا قـااله مـن أولـه إلـى آخـره فـي وصـف البنـت التـي ذكرهـا خالـه صـالح 

ر فــي قلبــه مــن أجلهــا لهيــب وهــي جــوهرة بنــت الملــك الســمندل عشــقها بالســماع، وأظهــر لهــم أنــه نــائم وصــا
  النار وغرق في بحر ال يدرك له ساحل وال قرار.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السابعة والتسعين بعد الستمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن الملـك بـدر باسـم لمـا سـمع كـالم خالـه صـالح وأمـه جلنـار فـي وصـف  

السمندل صار في قلبه من أجلها لهيب النار وغرق في بحر ال يـدرك لـه سـاحل وال قـرار ثـم إن بنت الملك 
صالحًا نظر إلى أخته جلنار وقال: واهللا يا أختي ما فـي ملـوك البحـر أحمـق مـن أبيهـا وال أقـوى سـلطة منـه 

ا اهللا تعــالى وٕان فــال تعلمــي ولــدك بحــديث هــذه الجاريــة حتــى نخطبهــا لــه مــن أبيهــا فــإن أنعــم بإجابتهــا حمــدن
ردنــا ولــم يزوجهــا البنــك فنســتريح ونخطــب غيرهــا، فلمــا ســمعت جلنــار كــالم أخيهــا صــالح قالــت: نعــم الــرأي 
الذي رأيته، ثم إنهما سكتا وباتا تلك الليلة، والملـك بـدر باسـم فـي قلبـه لهيـب النـار مـن عشـق الملكـة جـوهرة 



مــع أنـــه صـــار مــن حبهـــا علـــى مقــالي الجمـــر فلمـــا وكــتم حديثـــه ولـــم يقــل ألمـــه وال لخالـــه شــيئًا عـــن خبرهـــا 
أصــبحوا دخــل الملــك هــو وخالــه الحمــام واغتســال، ثــم خرجــا وشــربا الشــراب وقــدموا بــين أيــديهم الطعــام فأكــل 
الملك بدر باسم وأمه وخاله حتى اكتفوا ثم غسلوا أيديهم وبعد ذلك قام صالح على قدميه وقـال للملـك: بـدر 

قد عزمت على الرواح إلى الوالدة فإن لي عندكم مدة وخاطرهم مشـغول علـي  باسم وأمه جلنار: عن إذنكما
وهم في انتظاري، فقال الملك بدر باسم لخالـه صـالح: اقعـد عنـدنا هـذا اليـوم فامتثـل لكالمـه ثـم إنـه قـال لـك 
ة قم بنا يا خال واخرج بنا إلى البستان وصارا يتفرجـان ويتنزهـان، فجلـس الملـك بـدر باسـم تحـت شـجرة مظلـ

وأراد أن يستريح وينام، فتذكر ما قاله خاله صالح من وصف الجارية وما فيها مـن الحسـن والجمـال، فبكـى 
 بدموع غزار وأنشد هذين البيتين: 

 والنار في القلب واألحشاء تضطرم  لو قيل لي ولهيب النـار مـتـقـد

 لهـم أم شربة من زالل الماء قلت  أهم أحب إليك أن تـشـاهـدهـم

  شكى وأن وبكى وأنشد هذين البيتين: ثم 
 ذات وجه كالشمس بل هو أجمل  من مجيري من عشق ظبية أنس

 فتلظى بحب بنت السـمـنـدل  كان قلبي من حبها مستـريحـا

فلما سـمع خالـه صـالح مقالـه دق يـدًا علـى يـد وقـال: ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، 
 بــاهللا العلــي العظــيم، ثــم قــال: هــل ســمعت يــا ولــدي مــا تكلمــت بــه أنــا وأمــك مــن حــديث وال حــول وال قــوة إال

فقـال بـدر باسـم، نعـم يـا خـال وعشـقتها علـى السـماع حـين سـمعت مـا قلـتم  ؟الملكة جوهرة وذكرنا ألوصـافها
إن  من الكالم، فلما سمع صالح كالم ابن أخته حار في أمـره وقـال: اسـتعنت بـاهللا تعـالى علـى كـل حـال ثـم

خاله صالحًا لما رآه على هذه الحالة وعلم أنه ال يحب أن يرجع إلى أمه بل يـروح معـه وأخـرج مـن إصـبعه 
خاتمـــًا منقوشـــًا عليـــه أســـماء مـــن أســـماء اهللا تعـــالى ونـــاول الملـــك بـــدر باســـم إيـــاه وقـــال لـــه: اجعـــل هـــذا فـــي 

بـدر باسـم الخـاتم مـن خالـه  إصبعك تأمن من الغـرق ومـن غيـره ومـن شـر دواب البحـر وحيتانـه فأخـذ الملـك
  صالح وجعله في إصبعه ثم إنهما غطسا في البحر.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد الستمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك بــدر باســم وخالــه صــالحًا لمــا غطســا فــي البحــر وســارا ولــم يــزاال 

ين حتــى وصــال إلــى قصــر صــالح فــدخاله فرأتــه جدتــه أم أمــه وهــي قاعــدة وعنــدها أقاربهــا فلمــا دخــال ســائر 
علــيهم قــبال أيــديهم فلمــا رأتــه جدتــه قامــت إليــه واعتنقتــه وقبلتــه بــين عينيــه وقالــت لــه: قــدوم مبــارك يــا ولــدي 

ا، ثـم إن صـالحًا قـال لهـا: طيبـة بخيـر وعافيـة وهـي تسـلم عليـك وعلـى بنـات عمهـ ؟كيف خلفت أمـك جلنـار



أخبــر أمــه بمــا وقــع بينــه وبــين أختــه جلنــار وأن الملــك بــدر باســم عشــق الملكــة جــوهرة بنــت الملــك الســمندل 
  على السماع وقص لها القصة من أولها إلى آخرها وقال: إنه ما أتى إال ليخطبها.

غتمـت وقالـت لـه: يـا فلما سمعت جدة الملك بدر باسم كالم صالح اغتاظت عليه غيظـًا شـديدًا وانزعجـت وا
ولــدي لقــد أخطــأت بــذكر الملكــة جــوهرة بنــت الســمندل قــدام ابــن أختــك ألنــك تعلــم أن الملــك الســمندل أحمــق 
جبار قليل العقل شديد السطوة بخيل بابنته جوهرة علـى خطابهـا فـإن سـائر ملـوك البحـر خطبوهـا منـه فـأبى 

في الحسن والجمال وال في غيرهمـا ونخـاف أن  ولم يرض بأحد منهم بل ردهم، وقال لهم: ما أنتم أكفاء لها
  نخطبها من أبيها فيردنا كما رد غيرنا ونحن أصحاب مروءة فنرجع مكسورين الخاطر.

فلما سمع صالح كالم أمه قال لها: يا أمي كيف يكون العمـل، فـإن الملـك بـدر باسـم قـد عشـق هـذه البنـت  
بيهـا ولـو بـذل جميـع ملكـه وزعـم أنـه إن لـم يتـزوج بهـا لما ذكرتها ألختي جلنار وقال: البد أن أخطبهـا مـن أ

يموت فيها عشقًا وغرامًا، ثم إن صـالحًا قـال ألمـه: اعلمـي أن ابـن أختـي أحسـن وأجمـل منهـا وأن أبـاه كـان 
ملـك العجــم بأســره وهــو اآلن ملكهــم، وال تصـلح جــوهرة إال لــه وأخطبهــا منــه فـإن احــتج بأنــه ملــك فهــو أيضــًا 

ج علينــا بالجمــال فهــو أجمــل منهــا وٕان احــتج علينــا بســعة المملكــة فهــو أوســع مملكــة ملــك ابــن ملــك وٕان احــت
منهـا ومـن أبيهـا وأكثـر أجنـادًا وأعوانـًا فـإن ملكـه أكبــر مـن ملـك أبيهـا والبـد أن أسـعى فـي قضـاء حاجـة ابــن 
أختي ولو أن روحي تذهب ألني كنت سبب هذه القضية مثل ما رميته في بحـار عشـقها أسـعى فـي زواجـه 
بهــا واهللا تعــالى يســاعدني علــى ذلــك، فقالــت لــه أمــه: افعــل مــا تريــد وٕايــاك أن تغلــط عليــه بــالكالم إذا كلمتــه 
فإنك تعـرف حماقتـه وسـطوته وأخـاف أن يـبطش بـك ألنـه ال يعـرف قـدر أحـد فقـال لهـا: السـمع والطاعـة ثـم 

ئس المعــادن مــن ســائر إنــه نهــض وأخــذ معــه جــرابين مآلنــين مــن الجــواهر واليواقيــت وقضــبان الزمــرد ونفــا
األحجــار وحملهــا لغلمانــه وســار بهــم هــو وابــن أختــه إلــى قصــر الملــك الســمندل، واســتأذن فــي الــدخول عليــه 
فأذن له فلما دخل قبل األرض بين يديه وسلم بأحسن سالم، فلما رآه الملـك السـمندل قـام إليـه وأكرمـه غايـة 

قــال لــه الملــك: قــدوم مبــارك أوحشــتنا يــا صــالح مــا اإلكــرام وأمــره بــالجلوس فجلــس فلمــا اســتقر بــه الجلــوس، 
فأخبرني بحاجتك حتى أقضيها لك، فقام صالح وقبل األرض ثاني مرة وقـال:  ؟حاجتك حتى أنك أتيت إلينا

يــا ملــك الزمــان حــاجتي إلــى اهللا وٕالــى الملــك الهمــام واألســد الضــرغام الــذي بمحاســن ذكــره ســارت الركبــان 
ان بــالجود واإلحســان والعفــو والصــفح واالمتنــان ثــم إنــه فــتح الجــرابين وأخــرج وشــاع خبــره فــي األقــاليم والبلــد

منهما الجواهر وغيرها ونشرها قدام الملك السـمندل، وقـال لـه: يـا ملـك الزمـان عسـاك تقبـل هـديتي وتتفضـل 
  علي وتجبر قلبي بقبولها مني.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  التسعين بعد الستمائة وفي الليلة التاسعة و 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن صالحًا قـدم الهديـة إلـى الملـك السـمندل وقـال لـه: القصـد مـن الملـك أن 

قـل لـي  ؟يتفضل علي ويجبر قلبي بقبولها مني، قـال لـه الملـك السـمندل: ألي سـبب أهـديت لـي هـذه الهديـة



قضـيتها لـك فـي هـذه السـاعة وال أحوجـك إلـى تعـب قصتك وأخبرنـي بحاجتـك فـإن كنـت قـادرًا علـى قضـائها 
وٕان كنت عاجزًا عن قضائها فال يكلف اهللا نفسـًا إال وسـعها، فقـام وقبـل األرض ثـالث مـرات وقـال: يـا ملـك 
الزمان إن حاجتي أنت قادر على قضائها وهي تحت حوزتك وأنت مالكها، ولم أكلف الملك مشقة ولم أكـن 

ــًا حتــى أخاطــب الملــك فــي شــ يء ال يقــدر عليــه فــبعض الحكمــاء قــال: إذا أردت أن تطــاع فســل مــا مجنون
يستطاع فأما حاجتي التي جئت في طلبها فإن الملك حفظه اهللا قادر عليها، فقـال لـه الملـك: اسـأل حاجتـك 
واشــرح قصــتك واطلــب مــرادك، فقــال لــه: يــا ملــك الزمــان اعلــم أنــي قــد أتيتــك خاطبــًا راغبــًا فــي الــدرة اليتيمــة 

  المكنونة الملكة جوهرة بنت موالنا فال تخيب أيها الملك قاصدك. والجوهرة
فلما سمع الملك كالمه ضحك حتى استلقى على قفاه استهزاء به وقال يـا صـالح كنـت أحسـبك رجـًال عـاقًال 
وشابًا فاضًال ال تسعى إال بسداد وال تنطق إال برشاد وما الذي أصاب عقلك ودعاك إلى هذا األمر العظيم 

الجسيم حتى أنك تخطب بنات الملوك وأصحاب البلدان واألقاليم وهل بلـغ قـدرك أنـك انتهيـت إلـى  والخطب
هـذه الدرجــة العاليــة وهــل نقـص عقلــك إلــى هــذه الغايـة حتــى تــواجهني بهــذا الكـالم، فقــال صــالح: أصــلح اهللا 

ن أبـي ملـك مـن ملـوك الملك إني لم أخطبها لنفسي ولو خطبتها لنفسي لكنت كفؤًا لها قل أكثر ألنـك تعلـم أ
البحــر وٕان كنــت اليــوم ملكنــا ولكــن أنــا مــا خطبتهــا إال للملــك بــدر باســم صــاحب أقــاليم العجــم وأبــوه الملــك 

  شهرمان.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السبعمائة 

ال للملـك بـدر باسـم ابـن الملـك قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن صالح قال للملك: أنا ما خطبـت بنتـك إ 
شــهرمان، وأنــت تعــرف ســطوته وٕان زعمــت أنــك ملــك عظــيم فالملــك بــدر باســم أعظــم وٕان ادعيــت أن ابنتــك 
جميلة فالملك بدر باسم أجمل منها وأحسن صورة وأفضل حسبًا ونسبًا فإنه فارس زمانـه فـإن أجبـت إلـى مـا 

ٕان تعاظمت علينا فإنك ما أنصفتنا وال سلكت بنـا سألتك تكن يا ملك الزمان قد وضعت الشيء في محله، و 
الطريــق المســتقيم وأنــت تعلــم أيهــا الملــك أن هــذه الملكــة جــوهرة بنــت موالنــا الملــك البــد لهــا مــن الــزواج فــإن 
الحكيم يقول: البد للبنت من الزواج أو القبر، فـإن كنـت عزمـت علـى زواجهـا فـإن ابـن أختـي أحـق بهـا مـن 

لملك كالم صالح اغتاظ غيظًا شديدًا وكاد عقله أن يذهب وكادت روحـه أن تخـرج سائر الناس، فلما سمع ا
من جسده وقال له: يا كلب الرجـال وهـل مثلـك يخـاطبني بهـذا الكـالم وتـذكر ابنتـي فـي المجـالس وتقـول أن 
ابن أختك جلنار كـفء لهـا فمـن أنـت ومـن هـي أختـك ومـن هـو ابنهـا ومـن هـو أبـوه حتـى تقـول هـذا الكـالم 

بني بهــذا الخطــاب فهــل أنــتم بالنســبة إليهــا إال كــالب، ثــم صــاح علــى غلمانــه وقــال: يــا غلمــان خــذوا وتخــاط
  راس هذا العلق، فأخذوا السيوف وجردوها فولى هاربًا ولباب القصر طالبًا.

فلما وصل إلـى بـاب القصـر رأى أوالد عمـه وقرابتـه وعشـيرته وغلمانـه وكـانوا أكثـر مـن ألـف فـارس غـارقين 
د والزرد والنضيد وبأيديهم الرماح وبيض الصفاح، فلما رأوا صالحًا على تلك الحالـة وقـالوا لـه: مـا في الحدي



فحدثهم بحديثه وكانت أمه قد أرسلتهم إلى نصرته، فلما سمعوا كالمه علمـوا أن الملـك أحمـق شـديد  ؟الخبر
جالســًا علـى كرســي مملكتــه  السـطوة فترجلــوا عـن خيــولهم وجــردوا سـيوفهم ودخلــوا علـى الملــك الســمندل فـرأوه

غــافًال عــن هــؤالء وهــو شــديد الغــيظ علــى صــالح ورأوا خدامــه وغلمانــه وأعوانــه غيــر مســتعدين، فلمــا رآهــم 
وبأيديهم السيوف مجردة صاح على قومه وقال: يا ويلكم خذوا رؤوس هؤالء الكالب، فحملـوا علـى بعضـهم 

ا إلـى الفـرار وكـان صـالح وأقاربـه قـد قبضـوا علـى فلم يكن غير ساعة حتى انهزم قوم الملـك السـمندل وركنـو 
  الملك السمندل وكتفوه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن صـالحًا وأقاربـه كتفـوا الملـك السـمندل ثـم إن جـوهرة لمـا انتبهـت علمـت  

سر وأن أعوانه قد قتلوا فخرجت من القصـر هاربـة إلـى بعـض الجزائـر، ثـم إنهـا قصـدت شـجرة أن أباها قد أ
عالية واختفت فوقها ولمـا اقتتـل هـؤالء الطائفتـان فـر بعـض غلمـان الملـك السـمندل هـاربين فـرآهم بـدر باسـم 

ف علـى نفسـه فسألهم عن حالهم فأخبروه بما وقع، فلما سمع أن الملك السمندل قبض عليه ولـى هاربـًا وخـا
وقــال فــي قلبــه: إن هــذه الفتنــة كانــت مــن أجلــي ومــا المطلــوب إال أنــا أولــي هاربــًا وللنجــاة طالبــًا، وصــار ال 
يدري أين يتوجه فساقته المقادير األزلية إلى تلـك الجزيـرة التـي فيهـا جـوهرة بنـت الملـك السـمندل، فـأتى عنـد 

 يعلم إن كل مطلوب ال يستريح، وال يعلـم أحـد مـا خفـي الشجرة وانطرح مثل القتيل وأراد الراحة بانطراحه وال
لــه فــي الغيــب مــن المقــادير، فلمــا وقــع بصــره نحــو الشــجرة وقعــت عينــه فــي عــين جــوهرة فنظــر إليهــا فرآهــا 
كالبدر إذا أشرق فقال: سبحان خالق هذه الصورة وهو خالق كـل شـيء وهـو علـى كـل شـيء قـدير، سـبحان 

صـور واهللا صـدقته حـذري تكـون هـذه جـوهرة بنـت الملـك السـمندل، وأظنهـا لمـا اهللا العظيم الخـالق البـاري الم
سمعت بوقوع الحرب بينهما هربت وأتت إلى هذه الجزيرة واختفت فوق هذه الشجرة وٕان لم تكـن هـذه الملكـة 
جوهرة فهذه أحسن منهـا، ثـم إنـه صـار متفكـرًا فـي أمرهـا، وقـال فـي نفسـه ألقـوم أمسـكها وأسـألها عـن حالهـا 

ن كانــت هــي فــإني أخطبهــا مــن نفســها وهــذه بغيتــي فانتصــب قائمــًا علــى قدميــه، وقــال لجــوهرة: يــا غايــة فــإ
فنظـرت جـوهرة إلـى بـدر باسـم فرأتـه كأنـه الـدر إذا ظهـر  ؟المطلوب من أنت ومـن أتـى بـك إلـى هـذا المكـان

أنـا الملكـة جـوهرة بنـت  من تحت الغمام األسود، وهو رشيق القوام مليح االبتسام فقالت له: يا مليح الشمائل
الملـــك الســـمندل قـــد هربـــت إلـــى هـــذا المكـــان ألن صـــالحًا وجنـــوده تقـــاتلوا مـــع أبـــي وقتلـــوا جنـــده وأســـروه هـــو 
وبعـض جنـده فهربـت أنـا خوفـًا علـى نفسـي، ثـم إن الملكـة جـوهرة قالـت للملـك بـدر باسـم: وأنـا مـا أتيـت إلـى 

ل الزمــان بــأبي، فلمــا ســمع الملــك بــدر باســم كالمهــا هــذا المكــان إال هاربــة خوفــًا مــن القتــل ولــم أدر مــا فعــ
تعجب غاية العجب من هذا االتفاق الغريب وقال: الشك أنـي نلـت غرضـي بأسـر أبيهـا، ثـم إنـه نظـر إليهـا 
وقــال لهــا: انزلــي يــا ســيدتي فــإني قتيــل هــواك وأســرتني عينــاك وعلــى شــأني وشــأنك كانــت هــذه الفتنــة وهــذه 

اسـم ملـك العجـم وأن صـالحًا هـو خـالي، وهـو الـذي أتـى إلـى أبيـك وخطبـك الحروب، واعلمي أنـي أنـا بـدر ب



منه وأنا قد تركت ملكي ألجلك واجتماعنا فـي هـذا الوقـت مـن عجائـب االتفـاق، فقـومي وانزلـي عنـدي حتـى 
  أروح أنا وأنت إلى قصر أبيك، واسأل أخي صالحًا في إطالقه وأتزوج بك في الحالل.

سم، قالت فـي نفسـها: علـى شـأن هـذا العلـق اللئـيم كانـت هـذه القضـية وأسـر فلما سمعت جوهرة كالم بدر با
أبي وقتل حجابه وحشـمه وشـتتني أنـا عـن قصـري وخرجـت أنـا مسـبية فـي تلـك الجزيـرة، فـإن لـم أعمـل معـه 
حيلة أحسن منه تمكن مني ونال غرضه ألنه عاشق والعاشق مهما فعل ال يالم عليه فيه، ثم إنها خادعتـه 

ين الخطاب وهـو ال يـدري مـا أضـمرته لـه مـن المكايـد وقالـت لـه: يـا سـيدي ونـور عينـي هـل أنـت بالكالم ول
  فقال لها: نعم يا سيدتي. ؟الملك بدر باسم ابن الملكة جلنار

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية بعد السبعمائة 
ة بنت الملك السمندل قالت للملـك بـدر باسـم: هـل أنـت يـا سـيدي قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جوهر  

قـال لهـا: نعـم يـا سـيدتي، فقالـت: قطـع اهللا أبـي وأزال ملكـه وال جبـر لـه  ؟الملك بدر باسـم ابـن الملكـة جلنـار
قلبًا وال رد له غربة إن كان يريد أحسن منك وأحسن من هذه الشمائل الظريفـة واهللا إنـه قليـل العقـل والتـدبير 

م قالت له: يا ملك الزمان ال تؤاخـذ أبـي بمـا فعـل وٕان كنـت أحببتنـي شـبرًا فأنـا أحببتـك ذراعـًا، وهـذا وقعـت ث
فــي شــرك هــواك وصــرت مــن جملــة فــالك وقــد انتقلــت المحبــة التــي كانــت عنــدك وصــارت عنــدي، مــا بقــي 

واعتنقتــه وضــمته عنـدك منهــا إال معشــار مــا عنــدي، ثـم إنهــا نزلــت مــن فــوق الشــجرة وقربـت منــه وأتــت إليــه 
إلى صدرها وصارت تقبله، فلما رأى الملك بـدر باسـم فعلهـا فيـه ازدادت محبتـه لهـا واشـتد غرامـه بهـا وظـن 
أنها عشقته ووثق بها وصار يضمها ويقبلها، ثم إنه قال لها: يا ملكة واهللا لم يصف لي خـالي ربـع مـا أنـت 

، ثم إن جـوهرة ضـمته إلـى صـدرها وتكلمـت بكـالم عليه من الجمال وال ربع قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً 
ال يفهم وتفلت في وجهه وقالت له: اخرج من هذه الصورة البشرية إلى صورة طـائر، أحسـن الطيـور أبـيض 
الريش أحمـر المنقـار والـرجلين فمـا تمـت كالمهـا حتـى انقلـب الملـك بـدر باسـم إلـى صـورة طـائر أحسـن نمـا 

رجليــه، وصــار ينظــر إلــى جــوهرة وكــان عنــدها جاريــة مــن جواريهــا يكــون مــن الطيــور وانــتفض ووقــف علــى 
تسمى مرسينة، فنظرت إليها وقالت: واهللا لوال أني أخاف من كون أبي أسيرًا عند خاله لقتلتـه، فـال جـزاه اهللا 
خيرًا فما أضام قدومه علينا فهـذه الفتنـة كلهـا مـن تحـت رأسـه ولكـن يـا جاريـة خذيـه واذهبـي بـه إلـى الجزيـرة 

عطشة واتركيه هناك حتى يموت عطشًا، فأخذته الجاريـة وأوصـلته إلـى الجزيـرة وأرادت الرجـوع مـن عنـده الم
ثم قالت في نفسها: واهللا إن صاحب هذا الحسن والجمـال ال يسـتحق أن يمـوت عطشـًا ثـم إنهـا أخرجتـه مـن 

فيهـا، ورجعـت إلـى سـيدتها الجزيرة المعطشة وأتت به إلى جزيرة كثيرة األشجار واألثمار واألنهار، فوضعته 
  وقالت لها: وضعته في الجزيرة المعطشة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثالثة بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية رجعت إلى سيدتها وقالت: وضـعته فـي الجزيـرة المعطشـة. هـذا 

  .ما كان من أمر بدر باسم
وأما ما كان من أمر صالح خال الملك بدر باسم فإنه لما احتوى على الملـك السـمندل وقتـل أعوانـه وخدمـه 
وصـار تحــت أســره طلــب جــوهرة بنــت الملــك فلــم يجــدها، فرجــع إلــى قصــره عنــد أمــه وقــال: يــا أمــي أيــن ابــن 

فإنـه لمـا بلغـه أنـك تقاتلـت  فقالت: يا ولدي واهللا ما لي به علم وال أعرف أين ذهب، ؟أختي الملك بدر باسم
  مع الملك السمندل وجرت بينكم الحروب والقتال فزع وهرب.

فلمــا ســمع صــالح كــالم أمــه حــزن علــى ابــن أختــه، وقــال: يــا أمــي واهللا إننــا قــد فرطنــا فــي الملــك بــدر باســم 
نا مـن أمـه وأخاف أن يهلك، أو يقع به أحد من جنود الملك السمندل أو تقع به ابنة الملك جوهرة فيحصل ل

خجل وال يحصل لنا منها خير ألني قد أخذته بغير اذنها ثـم إنـه بعـث خلفـه األعـوان والجواسـيس إلـى جهـة 
البحر وغيره فلم يقفوا له على خبر فرجعوا وعلوا صالحًا بذلك فزاد همه وغمه وقد ضاق صدره علـى الملـك 

ا مــا كــان مــن أمــر أمــه الملكــة جلنــار بــدر باســم. هــذا مــا كــان مــن أمــر الملــك بــدر باســم وخالــه صــالح، وأمــ
البحرية فإنها لما نزل ابنها بدر باسم مع خاله صالح انتظرته فلم يرجع إليها وأبطأ خبره عنهـا فقعـدت أيامـًا 
عديدة في انتظارهما ثم قامـت ونزلـت فـي البحـر وأتـت أمهـا، فلمـا نظرتهـا أمهـا قامـت إليهـا وقبلتهـا واعتنقتـا 

ا سـالت أمهـا عـن الملـك بـدر باسـم فقالـت لهـا: يـا بنتـي قـد أتـى هـو وخالـه ثـم إن وكذلك بنات عمها، ثم إنه
خاله قد أخذ يواقيت وجـواهر، وتوجـه بهـا هـو وٕايـاه إلـى الملـك السـمندل وخطـب ابنتـه فلـم يجبـه وشـدد علـى 
أخيــك فــي الكــالم فأرســلت إلــى أخيــك نحــو ألــف فــارس ووقــع الحــرب بيــنهم وبــين الملــك الســمندل فنصــر اهللا 

اك عليه وقتل أعوانه وجنوده وأسر الملك السمندل فبلغ ذلـك الخبـر ولـدك فكأنـه خـاف علـى نفسـه فهـرب أخ
من عندنا بغير اختيارنـا ولـم يعـد إلينـا بعـد ذلـك ولـم نسـمع لـه خبـرًا، ثـم إن جلنـار سـألتها عـن أخيهـا صـالح 

جميـع الجهـات بـالتفتيش فأخبرتها أنه جـالس علـى كرسـي المملكـة فـي محـل الملـك السـمندل وقـد أرسـل إلـى 
  على ولدك وعلى الملكة جوهرة.

فلما سمعت جلنار كالم أمها حزنت على ولدها حزنـًا شـديدًا واشـتد غضـبها علـى أخيهـا صـالح لكونـه أخـذ  
ولدها ونزل به البحر من غير إذنها ثم إنها قالت: يا أمي إني خائفة على الملك الذي لنا ألني أتيتكم، ومـا 

أهــل المملكــة وأخشــى إن أبطــأت علــيهم أن يفســد الملــك علينــا وتخــرج المملكــة مــن أيــدينا أعلمــت أحــدًا مــن 
والرأي السيديد أني أرجعو وأسـوس المملكـة إلـى أن يـدبر اهللا لنـا أمـر، وال تنسـوا ولـدي وال تتهـاونوا فـي أمـره 

، فقالـت: حبـًا وكرامـة فإنه أن حصل له ضرر هلكت ال محالة ألني ال أرى الـدنيا إال بـه وال ألتـذ إال بحياتـه
يا بنتي ال تسـألي عـن مـا عنـدنا مـن فراقـه وغيبتـه ثـم إن أمهـا أرسـلت مـن يفـتش عليـه، ورجعـت أمـه حزينـة 

  القلب باكية العين إلى المملكة وقد ضاقت بها الدنيا.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الرابعة بعد السبعمائة 
يهــا الملــك الســعيد، أن الملكــة جلنــار لمــا رجعــت مــن عنــد أمهــا إلــى مملكتهــا ضــاق صــدرها قالــت: بلغنــي أ

واشتد فكرها. هذا ما كان من أمرها، وأما مـا كـان مـن أمـر الملـك بـدر باسـم فإنـه لمـا سـحرته الملكـة جـوهرة 
اريـة إال فـي وأرسلته مع جاريتها إلى الجزيـرة المعطشـة وقالـت لهـا: دعيـه فيهـا يمـوت عطشـًا، لـم تضـعه الج

جزيرة خضراء مثمرة ذات أشجار وأنهـار فصـار يأكـل مـن الثمـار ويشـرب مـن األنهـار، ولـم يـزل كـذلك مـدة 
أيام وليال وهو في صورة طائر ال يعرف أين يتوجه وال كيف يطير، فبينما هو ذات يوم من األيام في تلـك 

بــه، فــرأى الملــك بــدر باســم وهــو فــي  الجزيــرة إذ أتــى إلــى هنــاك صــياد مــن الصــيادين ليصــطاد شــيئًا يتقــوت
صورة طائر أبيض الريش أحمر المنقار والرجلين يسبي الناظر ويدهش الخاطر فنظر إليه الصياد فأعجبـه 
وقال في نفسه إن هذا الطائر مليح وما رأيت طائرًا مثله في حسـنه وال فـي شـكله ثـم إنـه رمـى الشـبكة عليـه 

  : واهللا العظيم ال أبيعه، ثم إن الصياد ذهب به إلى دار الملك.واصطاده ودخل به المدينة وقال في نفسه
فلما رآه الملك أعجبه حسنه وجماله وحمرة منقاره ورجليه فأرسـل إليـه خادمـًا ليشـتريه منـه، فـأتى الخـادم إلـى 

قــال: ال، بـل هــو للملــك هديـة منــي إليـه، فأخــذه الخــادم وتوجـه بــه إلــى  ؟الصـياد وقــال لـه: أتبيــع هــذا الطـائر
الملــك وأخبــره بمــا قالــه، فأخــذه الملــك وأعطــى الصــياد عشــرة دنــانير، فأخــذها وقبــل األرض وانصــرف وأتــى 
الخادم بالطائر إلى قصر الملك ووضعه في قفـص ملـيح وعلقـه وحـط عنـده مـا يأكـل ومـا يشـرب، فلمـا نـزل 

ووضـعه بـين يـدي الملـك أحضره حتى أنظره واهللا إنـه ملـيح فـأتى بـه الخـادم  ؟الملك قال للخادم: أين الطائر
وقد رأى األكل عنده لم يأكل منـه شـيئًا. فقـال الملـك: واهللا مـا أدري مـا يأكـل حتـى أطعمـه ثـم أمـر بإحضـار 
الطعــام فأحضــرت الموائــد بــين يديــه فأكــل الملــك مــن ذلــك، فلمــا نظــر الطيــر إلــى اللحــم والطعــام والحلويــات 

لـــك فبهـــت لـــه الملـــك وتعجـــب مـــن أكلـــه وكـــذلك والفواكـــه أكـــل مـــن جميـــع مـــا فـــي الســـماط الـــذي قـــدام الم
الحاضرون ثم قال الملـك لمـن حولـه مـن الخـدام والمماليـك: عمـري مـا رأيـت طيـرًا يأكـل مثـل هـذا الطيـر ثـم 
أمر الملك أن تحضر زوجته لتتفرج عليه فمضى الخـادم ليحضـرها، فلمـا رآهـا قـال لهـا يـا سـيدتي إن الملـك 

ر الـذي اشــتراه، فإننـا لمـا أحضــرنا الطعـام طـار مــن القفـص وســقط يطلبـك ألجـل أن تتفرجــي علـى هـذا الطيــ
على المائـدة وأكـل مـن جميـع مـا فيهـا، فقـومي يـا سـيدتي تفرجـي عليـه فإنـه ملـيح المنظـر وهـو أعجوبـة مـن 
أعاجيب الزمان، فلما سمعت كالم الخادم أتت بسرعة، فلما نظرت إلى الطير وتحققته غطت وجهها وولت 

وراءهـا وقـال لهـا: ألي شـيء غطيـت وجهـك ومـا عنـدك غيـر الجـواري والخـدم الـذين فـي  راجعة، فقام الملك
فقالت: أيها الملك إن هذا الطير ليس بطائر وٕانما هو رجـل مثلـك، فلمـا سـمع الملـك كـالم  ؟خدمتك وزوجك

 فقالـت لـه: واهللا مـا مزحـت معـك وال ؟زوجته، قال لهـا: تكـذبين مـا أكثـر مـا تمـزحين كيـف يكـون غيـر طـائر
قلت إال حقًا إن هذا الطير هو الملك بدر باسم ابن الملك شهرمان صـاحب بـالد العجـم وأمـه الملكـة جلنـار 

  البحرية.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الخامسة بعد السبعمائة 
س بطــائر، وٕانمــا هــو رجــل قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن زوجــة الملــك لمــا قالــت للملــك: إن هــذا لــي 

 ؟مثلك وهو الملك بدر باسم ابن الملك شهرمان وأمه جلنار البحرية قال لها: وكيف صـار علـى هـذا الشـكل
قالت له: إنه قد سحرته الملكة جوهرة بنت الملك السمندل ثم حدثته بما جرى له من أوله إلى آخـره وأنـه قـد 

الـه صـالحًا اقتتـل هـو والملـك السـمندل وانتصـر صـالح خطب جوهرة مـن أبيهـا فلـم يـرض أبوهـا بـذلك وأن خ
عليه وأسره، فلما سمع كالم زوجته تعجب غاية العجب وكانت هـذه الملكـة زوجتـه أسـحر أهـل زمانهـا فقـال 
الملك: بحياتي عليك تحليه من السحر وال تخليه معذبًا قطـع اهللا يـد جـوهرة مـا أقبحهـا ومـا أقـل دينهـا وأكثـر 

ت له زوجته: قل له يا بدر باسم ادخل هذه الخزانة فأمره الملك أن يـدخل الخزانـة، فلمـا خداعها ومكرها، قال
ســمع كــالم الملــك دخــل الخزانــة، فقامــت زوجــة الملــك وســترت وجههــا وأخــذت فــي يــدها طاســة مــاء ودخلــت 

بحـق اهللا الخزانة وتكلمت على الماء بكـالم ال يفهـم وقالـت لـه: بحـق هـذه األسـماء العظـام واآليـات الكـرام، و 
تعـالى خــالق السـماوات واألرض ومحيــي األمـوات وقاســم األرزاق واآلجــال، أن تخـرج مــن هـذه الصــورة التــي 
أنت فيها وترجع إلى الصورة التي خلقك اهللا عليها، فلم تـتم كالمهـا حتـى انـتفض نفضـة ورجـع إلـى صـورته 

  فرآه الملك شابًا مليحًا ما على وجه األرض أحسن منه.
بدر باسم لما نظر إلى هذه الحالة قال: ال إله إال اهللا ومحمـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثم إن الملك 

سبحانه خالق الخالئق ومقـدر أرزاقهـم وآجـالهم ثـم إنـه قبـل يـد الملـك ودعـا لـه بالبقـاء وقبـل الملـك راس بـدر 
لـم يكـتم منـه شـيئًا فتعجـب باسم، وقال له: يا بـدر باسـم حـدثني بحـديثك مـن أولـه إلـى آخـره فحدثـه بحديثـه و 

الملــك مــن ذلــك، ثــم قــال لــه: يــا بــدر باســم قــد خلقــك اهللا مــن الســحر فمــا الــذي اقتضــاه رأيــك ومــا تريــد أن 
قال له: يا ملك الزمان أريد من إحسانك أن تجهز لي مركبًا وجماعة من خـدامك وجميـع مـا أحتـاج  ؟تصنع

ح المملكـة منـي، ومـا أظـن أن والـدتي بالحيـاة مـن أجـل إليه فإن لي زمانـًا طـويًال وأنـا غائـب وأخـاف أن تـرو 
فراقي والغالب على ظني أنهـا ماتـت مـن حزنهـا علـي ألنهـا ال تـدري مـا جـرى لـي والتعـرف هـل أنـا حـي أو 

  ميت وأنا اسألك أيها الملك أن تتم إحسانك بما طلبته منك.
ة، ثـم إنـه جهـز مركبـًا ونقـل فيــه فلمـا نظـر الملـك إلـى حسـنه وجمالــه وفصـاحته أجابـه وقـال لـه سـمعًا وطاعــ

  جميع ما يحتاج إليه، وسير معه جماعة من خدامه فنزل في المركب بعد أن ودع الملك.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة بعد السبعمائة 
ه وودع الملـك وسـاروا فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك بـدر باسـم ركـب المركـب هـو وجماعتـ 

البحر وساعدهم الريح ولم يزالوا سائرين مدة عشـرة أيـام متواليـة، ولمـا كـان اليـوم الحـادي عشـر هـاج البحـر 
هيجانــًا شــديدًا وصــار المركــب يرتفــع ويــنخفض ولــم يقــدر البحريــة أن يمســكوه، ولــم يزالــوا علــى هــذه الحالــة 

خرات البحر فوقعت تلك الصخرة على المركـب، فانكسـر واألمواج تلعب بهم، حتى قربوا إلى صخرة من ص



وغرق جميع ما كان فيه إال الملك بدر باسم فإنه ركب علـى لـوح مـن األلـواح بعـد أن أشـرف علـى الهـالك، 
ولم يزل ذلك اللوح يجري به فـي البحـر وال يـدري أيـن هـو ذاهـب ولـيس لـه حيلـة فـي منـع اللـوح بـل سـار بـه 

كـذلك مـدة ثالثـة أيـام وفـي اليـوم الرابـع طلـع بـه اللـوح علـى سـاحل البحـر، فوجـد مع المـاء والـريح، ولـم يـزل 
هنالك مدينة بيضاء مثـل الحمامـة الشـديدة البيـاض وهـي مبنيـة فـي الجزيـرة التـي علـى سـاحل البحـر، لكنهـا 
 عاليــة األركــان مليحــة البنيــان رفيعــة الحيطــان البحــر يضــرب فــي ســوارها، فلمــا عــاين الملــك بــدر باســم تلــك

الجزيرة التي فيها هذه المدينة، فرح فرحًا شديدًا وكان قد أشرف على الهالك من الجوع والعطـش، فنـزل مـن 
فــوق اللـــوح وأراد أن يصـــعد إلـــى المدينـــة، فأتـــت إليـــه بغــال وحميـــر وخيـــول عـــدد الرمـــل، فصـــاروا يضـــربونه 

لــع إلــى البــر فلــم يجــد هنــاك ويمنعونــه أن يطلــع مــن البحــر إلــى المدينــة، ثــم إنــه عــام خلــف تلــك المدينــة وط
أحدًا، فتعجب وقال: يا ترى لمن هذه المدينة وهي ليس لها ملك وال فيها أحد ومن أين هذه البغال والحميـر 
والخيول التي منعتني من الطلوع، وصار متفكرًا في أمره وهو ماش ومـا يـدري أيـن يـذهب ثـم بعـد ذلـك رأى 

عليـه فـرد عليـه السـالم ونظـر إليـه الشـيخ فـرآه جمـيًال، فقـال لـه: يـا  شيخًا بقاًال فلما رآه الملك بدر باسم سلم
فحدثـه بحديثـه مـن أولـه إلـى آخـره، فتعجـب منـه وقـال  ؟غالم من أين أقبلـت ومـن أوصـلك إلـى هـذه المدينـة

فقـال لـه: يـا والـدي إنمـا أتعجـب مـن هـذه المدينـة حيـث إنهـا خاليـة  ؟له: يا ولدي أما رأيت أحـدًا فـي طريقـك
اس، فقال له الشيخ: يا ولـدي اطلـع الـدكان وٕاال تهلـك فطلـع بـدر باسـم وقعـد فـي الـدكان، فقـام الشـيخ من الن

وجـــاء لـــه بشـــيء مـــن الطعـــام وقـــال لـــه: يـــا ولـــدي ادخـــل فـــي داخـــل الـــدكان، فســـبحان مـــن ســـلمك مـــن هـــذه 
، ونظـر إلـى الشيطانة فخاف الملك بدر باسم خوفًا شديدًا، ثم أكل من طعام الشيخ حتى اكتفى وغسل يديـه

الشيخ وقال له: يا سيدي ما سبب هذا الكالم فقـد خـوفتني مـن هـذه المدينـة ومـن أهلهـا، فقـال لـه الشـيخ: يـا 
ولـــدي اعلـــم أن هـــذه المدينـــة مدينـــة الســـحرة، وبهـــا ملكـــة ســـاحرة كأنهـــا شـــيطانة وهـــي كاهنـــة ســـحارة غـــدارة، 

مثلك ومثلي من بني آدم لكنهم غربـاء، ألن  والحيوانات التي تنظرها من الخيل والبغال والحمير هؤالء كلهم
كــل مــن يــدخل هــذه المدينــة وهــو شــاب مثلــك، تأخــذه هــذه الكــافرة الســاحرة وتقعــد معــه أربعــين يومــًا وبعــد 
األربعـــين، تســـحره فيصـــير بغـــًال أو فرســـًا أو حمـــارًا أو شـــيئًا مـــن هـــذه الحيوانـــات التـــي نظرتهـــا علـــى جانـــب 

  البحر.
  ت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكت

 

  وفي الليلة السابعة بعد السبعمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن الشـيخ البقـال لمــا حكـى للملـك بـدر باسـم وأخبـره بحالـة الملكـة الســحارة 
وقــال لــه: إن كــل أهــل هــذه المدينــة قــد ســحرتهم وأنــك لمــا أردت الطلــوع مــن البحــر خــافوا أن تســحرك مــثلهم 

اإلشارة: ال تطلع لئال تـراك السـاحرة شـفقة عليـك فربمـا تعمـل فيـك مثـل مـا عملـت فـيهم وقـال لـه: فقالوا لك ب
  إنها قد ملكت هذه المدينة من أهلها بالسحر، واسمها الملكة الب وتفسيره بالعربي تقويم الشمس.



بة الريحيــة فلمــا ســمع الملــك بــدر باســم ذلــك الكــالم مــن الشــيخ خــاف خوفــًا شــديدًا وصــار يرتعــد مثــل القصــ 
وقال له: أنا ما صدقت أني خلصت من البالء الذي كنت فيه من السحر حتـى ترمينـي المقـادير فـي مكـان 
أقبح منه فصار متفكرًا في حاله وما جرى له، فلمـا نظـر إليـه الشـيخ رآه قـد اشـتد عليـه الخـوف فقـال لـه: يـا 

باسهم وألوانهم، ومـا هـم فيـه مـن السـحر ولدي قم واجلس على عتبة الدكان وانظر إلى تلك الخالئق وغلى ل
وال تخف فإن الملكة وكل مـن فـي المدينـة يحبنـي ويراعينـي وال يرجفـون لـي قلبـًا واليتعبـون لـي خـاطرًا، فلمـا 
سمع الملك بدر باسم كالم الشيخ خرج وقعد على باب الدكان يتفرج فجازت عليه الناس فنظر إلى عـالم ال 

قــدموا إلــى الشــيخ وقــالوا لــه: يــا شــيخ هــل هــذا أســيرك وصــيدك فــي هــذه يحصــى عــدده، فلمــا نظــره النــاس ت
فقـال لهـم: هـذا ابـن أخـي وسـمعت أن أبـاه قـد مـات فأرسـلت خلفـه وأحضـرته ألطفـئ نـار شـوقي بـه،  ؟األيام

فقالوا له: هذا شاب مليح ولكن نحن نخاف عليه مـن الملكـة الب لـئال ترجـع عليـك بالغـدر، ثـم تـوجهن وٕاذا 
قبلت في موكـب عظـيم ومازالـت مقبلـة إلـى أن وصـلت إلـى دكـان الشـيخ فـرأت الملـك بـدر باسـم بالملكة قد أ

وهــو جــالس علــى الــدكان كأنــه البــدر فــي تمامــه فلمــا رأتــه الملكــة الب حــارت فــي حســنه وجمالــه واندهشــت 
وصــارت ولهانــة بــه ثــم أقبلــت علــى الــدكان وجلســت عنــد الملــك بدرباســم وقالــت للشــيخ: مــن أيــن لــك هــذا 

فقال: هذا ابن أخـي جـاءني عـن قريـب فقالـت: دعـه يكـون الليلـة عنـدي ألتحـدث أنـا وٕايـاه قـال لهـا:  ؟لمليحا
قالــت: نعــم قــال: احلفــي لــي فحلفــت لــه أنهــا ال تؤذيــه وال تســحره ثــم أمــرت أن  ؟أتأخذينــه منــي وال تســحرينه

ع بـالجواهر ووهبـت للشــيخ يقـدموا لـه فرسـًا مليحــًا مسـرجًا ملجمـًا بلجــام مـن ذهـب وكـل مــا عليـه ذهـب مرصــ
ألـف دينــار وقالـت لــه: اســتعن بهـا، ثــم إن الملكــة الب أخـذت الملــك بــدر باسسـم وراحــت بــه كأنـه البــدر فــي 
ليلة أربعة عشـرة وسـار معهـا وصـارت النـاس كلمـا نظـروا إليـه وٕالـى حسـنه وجمالـه يتـوجعن عليـه ويقولـون: 

والملــك بــدر باســم يســمع كــالم النــاس ولكنــه ســاكت  واهللا إن هــذا الشــاب ال يســتحق أن تســحره هــذه الملعونــة
  وقد سلم أمره إلى اهللا تعالى ولم يزالوا سائرين إلى باب القصر.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثامنة بعد السبعمائة 
ة الب وأتباعهـا إلـى أن وصـلوا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك بدر باسم لم يزل سائرًا هو والملكـ

إلـــى بـــاب القصـــر ثـــم ترجـــل األمـــراء والخـــدم وأكـــابر الدولـــة وأمـــرت الحجـــاب أن يـــأمروا أربـــاب الدولـــة كلهـــم 
باالنصراف فقبلوا األرض وانصرفوا ودخلت الملكة والخدام والجواري في القصر، فلما نظر الملك بدر باسم 

ه مبنية بالـذهب وفـي وسـط القصـر بركـة عظيمـة غزيـرة المـاء إلى القصر رأى قصرًا لم ير مثله قط وحيطان
فــي بســتان عظــيم فنظــر الملــك بــدر باســم إلــى البســتان فــرأى فيــه طيــور تنــاغي بســائر اللغــات واألصــوات 
المفرحة والمحزنة وتلك الطيور مـن سـائر األشـكال واأللـوان، فنظـر الملـك بـدر باسـم إلـى ملـك عظـيم فقـال: 

مه يرزق من يعبد غيره فجلست الملكة في شباك يشـرف علـى البسـتان وهـي علـى سبحان اهللا من كرمه وحل
سرير من العاج وفوق السرير فرش عال وجلس الملك بدر باسم إلى جانبها فقبلتـه وضـمته إلـى صـدرها ثـم 



أمرت الجواري بإحضار مائدة فحضرت مائـدة مـن الـذهب األحمـر مرصـعة بالـدر والجـواهر فيهـا مـن سـائر 
كال حتـى اكتفيــا وغسـال أيـديهما، ثــم أحضـرت الجـواري أوانـي الــذهب والفضـة والبلـور وأحضــرت األطعمـة فـأ

أيضــًا جميــع أجنــاس األزهــار وأطبــاق النقــل، ثــم إنهــا أمــرت بإحضــار مغنيــات فحضــر عشــر جــوار كــأنهن 
در األقمــار بأيــديهن ســائر آالت المالهــي ثــم إن الملكــة مــألت قــدحًا وشــربته ومــألت آخــر وناولــت الملــك بــ

باســم إيــاه، فأخــذه وشــربه ولــم يــزاال كــذلك يشــربان حتــى اكتفيــا ثــم أمــرت بــالجواري أن يغنــين فغنــين بســائر 
اللحان وتخيل للملك بدر باسم أنه يرقص به القصر طربـًا فطـاش عقلـه وانشـرح صـدره ونسـي الغربـة وقـال: 

مــن ملكــي وهــي أحســن مــن  إن هــذه الملكــة شــابة مليحــة مــا بقيــت أروح مــن عنــدها أبــدًا ألن ملكهــا أوســع
الملكة جوهرة ولم يزل يشرب معها إلى أن أمسى المساء وأوقدوا القناديل والشـموع وأطلقـوا البخـور ولـم يـزاال 
يشــربان إلــى أن ســكرا والمغنيــات يغنــين، فلمــا ســكرت الملكــة الب قامــت مــن موضــعها ونامــت علــى ســرير 

النوم إلى جانبها فنام معها في أطيـب عـيش إلـى أن وأمرت الجواري باالنصراف، ثم أمرت الملك بدر باسم 
  أصبح الصباح.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. 
 

  وفي الليلة التاسع بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة لما قامت من النوم دخلـت الحمـام الـذي فـي القصـر والملـك بـدر 

مــا خرجــا مــن الحمــام أفرغــت عليــه أجمــل القمــاش وأمــرت بإحضــار آالت الشــراب باســم صــحبتها واغتســال فل
فأحضــرتها الجــواري فشــربا ثــم إن الملكــة قامــت وأخــذت بيــد الملــك بــدر باســم وجلســا علــى الكرســي وأمــرت 
بإحضار الطعام فأكال وغسـال أيـديهما، ثـم قـدمت الجـواري لهمـا أوانـي الشـراب والفواكـه واألزهـار والنقـل ولـم 

ال يأكالن ويشربان والجـواري تغنـي بـاختالف األلحـان إلـى المسـاء ولـم يـزاال فـي أكـل وشـرب وطـرب مـدة يزا
قـال لهـا: واهللا يـا ملكـة  ؟أربعين يومًا ثم قالت له: يا بدر باسم هل هذا المكـان أطيـب أو دكـان عمـك البقـال

ا رقـدا فـي أطيـب حـال هذا أطيب وذلك أن عمي رجل صعلوك يبيع البقول، فضـحكت مـن كالمـه، ثـم إنهمـ
وصـار  ؟إلى الصباح فانتبه الملك بدر باسم من نومه فلم يجد الملكة الب بجانبـه فقـال: يـا تـرى أيـن راحـت

مستوحشًا من غيبتها ومتحيرًا في أمره وقد غابت عنه مـدة طويلـة ولـم ترجـع فقـال فـي نفسـه: أيـن ذهبـت ثـم 
نفسه: لعلها ذهبت إلـى البسـتان فـرأى فيـه نهـرًا جاريـًا إنه لبس ثيابه وصار يفتش عليها فلم يجدها فقال في 

وبجانبه طيرة بيضاء وعلى شاطئ ذلك النهر شجرة وفوقها طيور مختلفة األلوان فصـار ينظـر إلـى الطيـور 
والطيـــور ال تـــراه وٕاذا بطـــائر أســـود نـــزل علـــى تلـــك الطيـــرة البيضـــاء فصـــار يزقهـــا زق الحمـــام ثـــم إن الطيـــر 

طيرة ثالث مرات، ثم بعد ساعة انقلبت تلك الطيرة في صورة بشر فتأملها وٕاذا هي األسود وثب على تلك ال
الملكة الب فعلم أن الطائر األسود إنسان مسحور وهي تعشقه وتسحر نفسها طيرة ليجامعهـا فأخذتـه الغيـرة 

رجعـت  واغتاظ على الملكة الب من أجل الطائر السود ثم إنه رجع إلى مكانه ونام على فراشه وبعد سـاعة



إليــه وصــارت الملكــة الب تقبلــه وتمــزح معــه وهــو شــديد الغــيظ عليهــا فلــم يكلمهــا كلمــة واحــدة فعلمــت مــا بــه 
  وتحققت أنه رآها حين صارت طيرة وكيف واقعها ذلك الطير فلم تظهر له شيئًا بل كتمت ما بها.

فإني قد تشوقت إليـه ولـي  فلما قضى حاجته قال لها: يا ملكة أريد أن تأذني لي في الرواح إلى دكان عمي
أربعــون يومــًا مــا رأيتــه فقالــت لــه: رح إليــه وال تبطــئ علــي فــإني مــا أقــدر أن أفارقــك وال أصــبر عنــك ســاعة 
واحدة فقال سمعًا وطاعة، ثم إنه ركب ومضى إلى دكان الشيخ البقال فرحب به وقام إليه وعانقه وقـال لـه: 

فــي خيــر وعافيــة إال أنهــا كانــت فــي هــذه الليلــة نائمــة فــي  فقــال لــه: كنــت طيبــاً  ؟كيــف أنــت مــع هــذه الكــافرة
جـانبي فاســتيقظت فلـم أرهــا فلبسـت ثيــابي ودرت أفـتش عليهــا إلـى أن أتيــت إلـى البســتان وأخبـره بمــا رآه مــن 
النهر والطيور التي كانت فوق الشجرة، فلما سمع الشيخ كالمه قـال لـه: احـذر منهـا واعلـم أن الطيـور التـي 

ة كلهــا شــبان غربــاء عشــقتهم وســحرتهم طيــورًا وذلــك الطــائر األســود الــذي رأيتــه كــان مــن كانــت علــى الشــجر 
  جملة مماليكها وكانت تحبه محبة عظيمة، فمد عينه إلى بعض الجواري فسحرته في صورة طائر أسود.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة العاشرة بعد السبعمائة 
أيهــا الملــك الســعيد، أن بــدر باســم لمــا حكــى للشــيخ البقــال بجميــع حكايــات الملكــة الب رآه  قالــت: بلغنــي 

أعلمــه الشــيخ أن الطيــور التــي علــى الشــجر كلهــا شــبان غربــاء وســحرتهم وكــذلك الطيــر األســود كــان مــن 
محبـة  مماليكها وسحرته في صورة طائر اسود، وكلما اشتاقت إليه تسحر نفسها طيـرة ليجامعهـا ألنهـا تحبـه

عظيمــة، ولمــا علمــت أنــك علمــت بحالهــا أضــمرت لــك الســوء وال تصــفو لــك ولكــن مــا عليــك بــأس منهــا مــا 
دمت أراعيك أنا فال تخف فإني رجل مسلم واسمي عبد اهللا ومـا فـي زمـاني أسـحر منـي، ولكنـي ال أسـتعمل 

ا وال أبالي بهـا ألنهـا السحر إال عند اضطراري إليه، وكثير ما أبطل سحر هذه الملعونة وأخلص الناس منه
ليس لها علـي سـبيل بـل هـي تخـاف منـي خوفـًا شـديدًا، وكـذلك كـل مـن كـان فـي المدينـة سـاحر مثلهـا علـى 
هــذا الشــكل يخــافون منــي وكلهــم علــى دينهــا يعبــدون النــار دون الملــك الجبــار فــإذا كــان الغــد تعــال عنــدي 

. وأنـا أقـول لـك علـى مـا تفعلـه معهـا حتـى واعلمني بمـا تعملـه معـك فإنهـا فـي هـذه الليلـة تسـعى فـي هالكـك
تــتخلص مــن كيــدها، ثــم إن الملــك بــدر باســم ودع الشــيخ ورجــع إليهــا فوجــدها جالســة فــي انتظــاره فلمــا رأتــه 
قامـــت إليـــه وأجلســـته ورحبـــت بـــه وجـــاءت لـــه بأكـــل وشـــرب فـــأكال حتـــى اكتفيـــا ثـــم غســـال أيـــديهما ثـــم أمـــرت 

الليــل ثــم مالــت عليــه باألقــداح وصــارت تعاطيــه حتــى بإحضــار الشــراب فحضــر وصــارا يشــربان إلــى نصــف 
سكر وغاب عن حسه وعقله فلما رأته كذلك قالت له: باهللا عليـك وبحـق معبـودك إن سـألتك عـن شـيء هـل 

فقـال لهـا: وهـو فـي حالـة السـكر: نعـم يـا سـيدتي. فقالـت لـه: لمـا  ؟تخبرني عنه بالصدق وتجيبني إلى قـولي
علي وجئتني في البستان ورأيت الطائر األسود الذي وثب علي، فأنـا  استيقظت من نومك ولم ترني وفتشت

أخبرك بحقيقة هذا الطائر إنه كان من مماليكي وكنت أحبه محبة عظيمة فتطلع يومًا لجارية من الجواري، 
فحصلت لي غيرة وسحرته في صورة طـائر أسـود وأمـا الجاريـة فـإني قتلتهـا، وٕانـي إلـى اليـوم ال أصـبر عنـه 



حــدة وكلمــا اشــتقت إليــه أســحر نفســي طيــره وأروح إليــه ليــنط علــي ويــتمكن منــي كمــا رأيــت أمــا أنــت ســاعة وا
ألجل هذا مغتاظ مني مع أني وحق النار والنـور والظـل والحـرور قـد زدت فيـك محبـة وجعلتـك نصـيبي مـن 
 الــدنيا، فقــال وهــو ســكران: إن الــذي فهمتــه مــن غيظــي بســبب ذلــك صــحيح، ولــيس لغيظــي ســبب غيــر ذلــك

فضــمته وقبلتــه وأظهــرت لــه المحبــة ونامــت ونــام اآلخــر بجانبهــا فلمــا كــان نصــف الليــل قامــت مــن الفــراش 
والملك بدر باسم منتبه، وهو يظهر أنه نائم وصار يسارق النظر وينظر ما تفعـل، فوجـدها قـد أخرجـت مـن 

وأخــذت كبشــة كــيس أحمــر شــيئًا أحمــر وغرســته فــي وســط القصــر فــإذا هــو صــار نهــاًر يجــري مثــل البحــر، 
شــعير بيــدها وأبــذرتها فــوق التــراب، وســقته مــن هــذا المــاء فصــار زرعــًا مســنبًال فأخذتــه وطحنتــه دقيقــًا ثــم 

  وضعته في موضع ورجعت نامت عند الملك بدر باسم إلى الصباح.
فلما أصبح الصباح قام الملك بدر باسـم وغسـل وجهـه ثـم اسـتأذن مـن الملكـة فـي الـرواح إلـى الشـيخ فأذنـت 

فذهب إلى الشيخ وأعلمه بما جرى منها وما عاين فلما سمع الشـيخ كالمـه ضـحك، وقـال: واهللا إن هـذه  له،
  الكافرة الساحرة قد مكرت بك ولكن ال تبال بها أبدًا.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الحادية عشرة بعد السبعمائة 
أن الشــيخ قــال لبــدر باســم: إن الســاحرة قــد مكــرت بــك ولكــن ال تبــال بهــا  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، 

أبدًا، ثم أخرج له قدر رطل سويقًا وقال له: خذ هذا معك، واعلـم أنهـا إذا رأتـه تقـول لـك: مـا هـذا ومـا تعمـل 
فقل لها: زيادة الخير خيرين وكل منه فإذا أخرجت هـي سـويقها وقالـت لـك: كـل مـن هـذا السـيوق فأرهـا  ؟به

أنك تأكل منه، وكل من هذا وٕاياك أن تأكل من سويقها شيئًا ولو حبة واحدة فإن أكلت منه ولو حبة واحـدة 
فــإن ســحرها يــتمكن منــك فتســحرك وتقــول لــك اخــرج مــن هــذه الصــورة البشــرية فتخــرج مــن صــورتك إلــى أي 

جـل، وتقـول لـك: صورة أرادت وٕاذا لم تأكل منه، فـإن سـحرها يبطـل وال يضـرك منـه شـيء فتخجـل غايـة الخ
إنما أنا أمزح معك وتقر لك بالمحبة والمـودة وكـل ذلـك نفـاق ومكـر منهـا فـأظهر لهـا أنـت المحبـة وقـل لهـا: 
يا سيدتي ويا نور عيني كلي من هذا السـويق وانظـري لذتـه، فـإذا أكلـت منـه ولـو حبـة واحـدة فخـذ فـي كفـك 

إلــى أي صــورة أردت، ثــم خليهــا وتعــال مــاء واضــرب بــه وجههــا وقــل لهــا اخرجــي مــن هــذه الصــورة البشــرية 
حتــى أدبــر لــك أمــرًا، ثــم ودعــه الملــك بــدر باســم وســار إلــى أن طلــع القصــر ودخــل عليهــا. فلمــا رأتــه قالــت: 
أهًال وسهًال ومرحبًا ثم قامت له وقبلته وقالت لـه: أبطـأت علـي يـا سـيدي فقـال لهـا: كنـت عنـد عمـي، ورأى 

من هـذا السـويق فقالـت: عنـدنا سـويقًا أحسـن منـه، ثـم إنهـا حطـت  عندها سويقًا فقال لها وقد أطعمني عمي
سويقه في صحن وسويقها في صحن آخر وقالـت لـه: كـل مـن هـذا فإنـه أطيـب مـن سـويقك فـأظهر لهـا أنـه 
يأكــل منــه فلمــا علمــت أنــه أكــل منــه، أخــذت فــي يــدها مــاء ورشــته بــه وقالــت لــه: اخــرج مــن هــذه الصــورة يــا 

بغــل أعــور قبــيح المنظــر فلــم يتغيــر، فلمــا رأتــه علــى حالــه لــم يتغيــر قامــت لــه علــق يــا لئــيم وكــن فــي صــورة 
وقبلتــه بــين عينيــه، وقالــت لــه: يــا محبــوبي إنمــا كنــت أمــزح معــك فــال تتغيــر علــي بســبب ذلــك فقــال لهــا: يــا 



سيدتي ما تغيرت عليك أصًال بل أعتقد أنك تحبينني فكلي من سـويقي هـذا فأخـذت منـه لقمـة وأكلتهـا، فلمـا 
تقرت في بطنها اضطربت فأخذ الملك بـدر باسـم فـي كفـه مـاء ورشـها بـه فـي وجههـا، وقـال لهـا: اخرجـي اس

مــن هــذه الصــورة البشــرية إلــى صــورة بغلــة زرزوريــة، فمــا نظــرت نفســها إال وهــي فــي تلــك الحالــة فصــارت 
كها وذهب إلـى دموعها تنحدر على خديها وصارت تمرغ خديها على رجليه فقام يلجمها فلم تقبل اللجام فتر 

الشيخ وأعلمه بما جرى فقـام الشـيخ وأخـرج لـه لجامـًا وقـال: خـذ هـذا اللجـام وألجمهـا بـه فأخـذه وأتـى عنـدها. 
فلما رأته تقدمت إليه وحط اللجام في فمها، وركبهـا وخـرج مـن القصـر وتوجـه إلـى الشـيخ عبـد اهللا فلمـا رآهـا 

ال لـه الشـيخ: يـا ولـدي مـا بقـي لـك فـي هـذه الـبالد إقامـة، قام لها وقال لها: أخزاك اهللا تعالى يا ملعونة ثم ق
فاركبها وسر بها إلى أي مكان شئت وٕاياك أن تسلم اللجام إلى أحد، فشـكره الملـك بـدر باسـم وودعـه وسـار 
 ؟ولم يزل سائرًا ثالثة أيـام ثـم أشـرف علـى مدينـة فلقيـه شـيخ ملـيح الشـيبة فقـال لـه: يـا ولـدي مـن أيـن أقبلـت

هذه الساحرة، قـال: أنـت ضـيفي فـي هـذه الليلـة، فأجابـه، وسـار معـه فـي الطريـق وٕاذا بـامرأة  قال: من مدينة
عجوز فما نظرت البغلة حتى بكت وقالت: ال إله إال اهللا إن هـذه البغلـة تشـبه بغلـة ابنـي التـي ماتـت وقلبـي 

أن أبيعها قالت لـه: بـاهللا  مشوش عليها فباهللا عليك يا سيدي أن تبيعني إياها فقال لها: واهللا يا أمي ما أقدر
عليك ال تـرد سـؤالي، فـإن ولـدي إن لـم أشـتر هـذه البغلـة ميـت ال محالـة، ثـم إنهـا أغلظـت عليـه فـي السـؤال 
فقال: ما أبيعها إال بألف دينار فعنـد ذلـك أخرجـت مـن حزامهـا ألـف دينـار، فلمـا نظـر الملـك بـدر باسـم إلـى 

أن أبيعها، فنظر إليه الشيخ وقال له: يـا ولـدي إن هـذه الـبالد ذلك قال لها: يا أمي أنا أمزح معك وما أقدر 
  ما يكذب فيها أحد وكل من يكذب في هذه البالد قتلوه فنزل الملك بدر باسم من فوق البغلة.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثانية عشرة بعد السبعمائة 
، أن الملك بـدر باسـم لمـا نـزل مـن فـوق البغلـة وسـلمها إلـى المـرأة العجـوز، قالت: بلغني أيها الملك السعيد 

أخرجت اللجام من فمها وأخذت في يدها ماء ورشتها وقالت: يا بنتي اخرجي من هـذه الصـورة إلـى الصـورة 
التي كنـت عليهـا فانقلبـت فـي الحـال وعـادت إلـى صـورتها األولـى، وأقبلـت كـل واحـدة منهمـا علـى األخـرى، 

قتــا فعلــم الملــك بــدر باســم إن هــذه العجــوز أمهــا وقــد تمــت الحيلــة عليــه فــأراد أن يهــرب وٕاذا بــالعجوز وتعان
صفرت فتمثـل بـين يـديها عفريـت كأنـه الجبـل العظـيم، فخـاف الملـك بـدر باسـم ووقـف فركتـب العجـوز علـى 

عليهم غيـر سـاعة ظهره وأردفت بنتها خلفها وأخذت الملك بدر باسم قدامها، وطار بهم العفريت فما مضى 
حتى وصلوا إلـى قصـر الملكـة الب، فلمـا جلسـت علـى كرسـي المملكـة التفتـت إلـى الملـك بـدر باسـم وقالـت 
له: يا علق قد وصلت إلى هذا المكان ونلت ما تمنيت، وسوف أريك ما أعمل بك وبهذا الشـيخ البقـال فكـم 

خذت ماء ورشته به وقالت لـه: اخـرج أحسنت له وهو يسوءني وأنت ما وصلت إلى مرادك إال بواسطته ثم أ
عن هذه الصورة التي أنت فيها إلى صورة طائر قبيح المنظر اقبح ما يكون من الطيور، فانقلب في الحـال 
وصـــار طيـــرًا قبـــيح المنظـــر فجعلتـــه فـــي قفـــص وقطعـــت عنـــه األكـــل والشـــرب فنظـــرت إليـــه جاريـــة فرحمتـــه 



يـة وجـدت سـيدتها غافلـة فـي يـوم مـن األيـام فخرجـت وصارت تطعمـه وتسـقيه بغيـر علـم الملكـة ثـم إن الجار 
وتوجهــت إلــى الشــيخ البقــال وأعلمتــه بالحــديث وقالــت لــه: إن الملكــة الب عازمــة علــى إهــالك ابــن أخيــك 
فشــكرها الشــيخ وقــال لهــا: البــد أن آخــذ المدينــة منهــا وأجعلــك ملكــة عوضــًا عنهــا. ثــم صــفر صــفرة عظيمــة 

: خــذ هــذه الجاريــة وامضــر بهــا إلــى مدينــة جلنــار البحريــة، وأمهمــا فخــرج عفريــت لــه أربعــة أجنحــة فقــال لــه
فراشة فإنهما أسحر من يوجد على وجه األرض، وقال للجارية: إذا وصلت إلى هناك فأخبريهما بـأن الملـك 
بدر باسم في أسر الملكة الب فحملها العفريت وطار بها، فلـم يكـن إال سـاعة حتـى نـزل بهـا العفريـت علـى 

جلنار البحرية، فنزلت الجاريـة مـن فـوق سـطح القصـر وقبلـت األرض بـين يـديها وأعلمتهـا بمـا قصر الملكة 
جرى لولدها من أوله إلـى آخـره فقامـت إليهـا جلنـار وأكرمتهـا وشـكرتها، ودقـت البشـائر فـي المدينـة وأعلمـت 

أهاها صـالحًا أحضـروا أهلها وأكابر دولتها بأن الملك بدر باسم قد وجد، ثم إن جلنار البحرية وأمها فراشة و 
جميع قبائل الجان وجنود البحر ألن ملوك الجان قد أطاعوهم بعـد أسـر الملـك السـمندل ثـم إنهـم طـاروا فـي 
الهواء ونزلوا على مدينة الساحرة ونهبوا القصر وقتلوا من فيه، ونهبوا المدينة وقتلوا جميع مـا كـان فيهـا مـن 

فأخـذت الجاريـة القفـص وأتـت بـه بـين يـديها وأشـارت إلـى  ؟بنـيالكفرة في طرفة عين، وقالت للجاريـة: أيـن ا
الطائر الذي هو فيه وقالت: هذا هو ولدك فأخرجته الملكة جلنار مـن القفـص، ثـم أخـذت بيـدها مـاء ورشـته 

  به وقالت له: اخرج من هذه الصورة التي كنت عليها فلم تتم كالمها حتى انتفض وصار بشرًا كما كان.
  اح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصب

 

  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد السبعمائة 
قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن بـدر باسـم لمـا رشــت أمـه عليـه المـاء صـار بشـرًا كمـا كـان، فلمـا رأتــه  

على صورته األصلية قامت إليه واعتنقته فبكى بكاء شديدًا، وكذلك خالـه صـالح وجدتـه فراشـة وبنـات عمـه 
وصاروا يقبلون يديه ورجليه ثم إن جلنار أرسلت خلف الشيخ عبد اهللا وشـكرته علـى فعلـه الجميـل مـع ابنهـا 
وزوجته بالجارية التي أرسلها إليها بأخبار ولدها ودخل بهـا ثـم جعلتـه ملـك تلـك المدينـة، وأحضـرت مـا بقـي 

هم أن يكونــوا فــي طاعتــه وخدمتــه مــن أهــل المدينــة مــن المســلمين وبــايعتهم للشــيخ عبــد اهللا وعاهــدتهم وحلفــت
فقــالوا ســمعًا وطاعــة ثــم إنهــم وعــدوا الشــيخ عبــد اهللا وســاروا إلــى مــدينتهم فلمــا دخلــوا قصــرهم تلقهــاهم أهــل 
مدينتهم بالبشائر والفرح وزينوا المدينة ثالثة أيـام لشـدة فـرحهم بملكهـم بـدر باسـم وفرحـوا فرحـًا شـديدًا ثـم بعـد 

: يا أمي ما بقي إال أن أتزوج ويجتمع شملنا ببعضنا أجمعين، ثم أرسلت في ذلك قال الملك بدر باسم ألمه
الحال من يأتيها بالملك السمندل فأحضروه بين يديها ثم أرسلت إلـى بـدر باسـم فلمـا جـاء بـدر باسـم أعلمتـه 

بـدر  بمجيء السمندل فدخل عليه فلما رآه الملك السمندل مقبًال قـام لـه وسـلم عليـه ورحـب بـه، ثـم إن الملـك
باســم خطــب منــه ابنتــه جــوهرة فقــال لــه: هــي فــي خــدمتك وجاريتــك وبــين يــديك فعنــد ذلــك أحضــروا القضــاة 
والشــهود وكتبــوا كتــاب الملــك بــدر باســم ابــن الملكــة جلنــار البحريــة علــى الملكــة جــوهرة بنــت الملــك الســمندل 

لك األرامـل واأليتـام وخلـع علـى وأهل المدينة زينوها وأطلقوا البشائر وأطلقوا كل من في الحبوس، وكسى الم



أرباب الدولة واألمراء واألكابر، ثم أقاموا الفرح العظيم وعملوا الوالئم وأقاموا في األفراح مسـاء وصـباحًا مـدة 
عشرة أيام وأدخلوها على الملك بدر باسم بتسع خلع ثم خلع الملك بدر باسم على الملك السمندل ورده إلـى 

زالوا في ألذ عيش وأهنأ أيـام يـأكلون ويشـربون وتنعمـون إلـى أن أتـاهم هـادم اللـذات بالده وأهله وأقاربه ولم ي
  ومفرق الجماعات وهذا آخر حكايتهم رحمة اهللا عليهم أجميعن.

 

  حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال
ومما يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملك مـن ملـوك العجـم اسـمه محمـد بـن سـبائك 

ان يحكــم بــالد خراســان وكــان فــي كــل عــام يغــزو بــالد الكفــارفي الهنــد والســند والصــين والــبالد التــي وراء وكــ
النهـــر وغيـــر ذلـــك مـــن العجـــم وغيرهـــا وكـــان ملكـــًا عـــادًال شـــجاعًا كريمـــًا جـــوادًا، وكـــان ذلـــك الملـــك يحـــب 

كــل مــن يحفــظ حكايــة  المنادمــات والروايــات واألشــعار واألخبــار والحكايــات وأســمار وســير المتقــدمين وكــان
غريبــة ويحكيهــا لــه يــنعم عليــه، وقيــل: إنــه إذا أتــاه رجــل غريــب بســمر غريــب وتكلــم بــين يديــه واستحســنه 
وأعجبه كالمه يخلع عليه خلعة سنية ويعطيه ألف دينار ويركبه فرسًا مسرجًا ملجمًا، ويكسوه مـن فـوق إلـى 

ســبيله، فــاتفق أنــه أتــاه رجــل كبيــر بســمر  أســفل ويعطيــه عطايــا عظيمــة فيأخــذها الرجــل وينصــرف إلــى حــال
غريب فتحدث بين يديه فاستحسنه وأعجبه كالمه، فأمر لـه بجـائزة سـنية ومـن جملتهـا ألـف دينـار خراسـانية 
وفرس بعدة كاملة ثم بعد ذلك شاعت األخبار عن هذا الملك العظيم في جميع البلدان فسمع بـه رجـل يقـال 

عالمـًا شـاعرًا فاضـًال وكـان عنـد ذلـك الملـك وزيـرًا حسـودًا محضـره سـيء له التاجر حسن وكان كريمًا جوادًا 
ال يحب الناس جميعًا ال غنيًا وال فقيرًا، وكان كلما ورد على ذلك الملك أحدًا أعطاه شـيئًا يحسـده ويقـول إن 

بغضـًا مـن هذا األمر يفني المال ويخرب الديار، وٕان الملك دأبه هذا األمر ولم يكن ذلك الكالم إال حسـدًا و 
  ذلك الوزير، ثم إن الملك سمع بخبر التاجر فأرسل إليه وأحضره.

فلمــا حضــر بــين يديــه قــال لــه: يــا تــاجر حســن إن الــوزير خــالفني وعــاد أبــي مــن أجــل المــال الــذي أعطيــه  
للشعراء والندماء وأرباب الحكايات واألشعار وٕاني إريد منك أن تحكي لي حكاية مليحة وحديثًا غريبًا بحيث 
لــم أكــن ســمعت مثلــه قــط فــإن أعجبنــي حــديثك أعطيتــك بــالدًا كبيــرة بقالعهــا وأجعلهــا زيــادة علــى إقطاعــك 
وأجعل مملكتي كلهـا بـين يـديك وأجعلـك كبيـر وزرائـي تجلـس علـى يمينـي وتحكـم فـي رعيتـي، وٕان لـم تـأتني 

موالنـا الملـك بما قلت لك أخـذت جميـع مـا فـي يـدك وطردتـك مـن بـالدي فقـال التـاجر حسـن سـمعًا وطاعـة ل
لكن يطلب منك المملوك أن تصبر عليه سنة ثم أحدثك بحديث ما سمعت مثله في عمـرك وال سـمع غيـرك 
بمثله وال بأحسـن منـه قـط فقـال الملـك: قـد أعطيتـك مهلـة سـنة كاملـة ثـم دعـا بخلعـة سـنية فألبسـه إياهـا قـال 

ضـر بمـا طلبتـه منـك، فـإن جئـت بـذلك له: الزم بيتك وال تركب وال تروح وال تجيء مـدة سـنة كاملـة حتـى تح
  فلك اإلنعام الخاص وأبشر بما وعدتك به وٕان لم تجئ بذلك فال أنت منا وال نحن منك.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 



  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد السبعمائة 
ر حسـن: إن جئتنـي بمـا طلبتـه منـك قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن الملـك محمـد بـن سـبائك قـال للتـاج

فلــك اإلنعــام الخــاص وأبشــر بمــا وعــدتك بــه وٕان لــم تجيئنــي بــذلك فــال أنــت منــا وال نحــن منــك فقبــل التــاجر 
حســن األرض بــين يديــه وخــرج ثــم اختــار مــن مماليكــه خمســة أشــخاص كلهــم يكتبــون ويقــرأون وهــم فضــالء 

الف دينـار وقـال لهـم: أنـا مـا ربيـتكم إال لمثـل عقالء أدباء من خـواص مماليكـه، وأعطـى كـل واحـد خمسـة آ
هذا اليوم فأعينوني على قضاء غرض الملك وأنقذوني من يـده فقـالوا لـه: ومـا الـذي تريـد أن نفعـل فأرواحنـا 
فــداؤك، قــال لهــم: أريــد أن يســافر كــل واحــد مــنكم إلــى إقلــيم وأن تستقصــوا علــى العلمــاء واألدبــاء والفضــالء 

ة واألخبار العجيبة وابحثوا لي عن قصـة سـيف الملـوك وائتـوني بهـا وٕاذا لقيتموهـا وأصحاب الحكايات الغريب
ــاه ولــو طلــب مــنكم ألــف دينــار  عنــد أحــد فرغبــوه فــي ثمنهــا، ومهمــا طلــب مــن الــذهب والفضــة فــأعطوه غي
فــأعطوه المتيســر وعــدوه بالبــاقي وائتــوني بهــا. ومــن وقــع مــنكم بهــذه القصــة وأتــاني بهــا فــإني أعطيــه الخلــع 

ســنية والــنعم الوفيــة وال يكــون عنــدي أعــز منــه، ثــم إن التــاجر حســنًا قــال لواحــد مــنهم: رح أنــت إلــى بــالد ال
السند والهند وأعمالها واقاليمها، وقال لآلخر: رح أنت إلى بالد العجم والصين وأقاليمهما، وقال لآلخـر: رح 

وقـال لآلخـر وهـو الخـامس: رح أنـت إلـى أنت إلى بالد الغرب واقطارها وأقاليمها وأعمالهـا وجميـع أطرافهـا، 
بالد الشام ومصر وأعمالها وأقاليمها. ثم إن التاجر اختار لهم يومًا سعيدًا وقال لهم: سافروا في هذا اليـوم، 
واجتهدوا في تحصيل حاجتي وال تتهاونوا ولو كان فيها بذل األرواح فودعوه وسـاروا وكـل واحـد مـنهم ذهـب 

منهم أربعة أنفس غابوا أربعة أشهر، وفشلوا فلم يجـدوا شـيئًا فضـاق صـدر التـاجر إلى الجهة التي أمره بها ف
حسـن لمــا رجــع إليــه األربعــة مماليــك وأخبــروه أنهــم فتشــوا المــدائن والــبالد واألقــاليم علــى مطلــوب ســيدهم فلــم 

ق فوجـدها يجدوا شيئًا منه وأما المملوك الخامس فإنه سافر إلى أن دخل بالد الشام ووصل إلى مدينـة دمشـ
مدينة طيبة أمينة ذات أشجار وأنهار وأثمار وأطيار تسبح اهللا الواحد القهـار الـذي خلـق الليـل والنهـار فأقـام 
فيها أيامًا وهو يسأل عن حاجة سيده فلم يجبه أحد، ثم إنه أراد أن يرحل منها ويسافر إلـى غيرهـا، وٕاذا هـو 

فقـال لـه:  ؟بالك تجـري وأنـت مكـروب وٕالـى أيـن تقصـد بشاب يجري ويتعثر في أذياله. فقال له المملوك: ما
هنا شيخ فاضل كل يوم يجلس على كرسي في مثل هذا الوقـت ويحـدث حكايـات وأخبـارًا واسـمارًا مالحـًا لـم 
يسـمع أحــد مثلهــا وأنــا أجـري حتــى أجــد لــي موضــعًا قريبـًا منــه وأخــاف أنــي ال احصـل لــي موضــعًا مــن كثــرة 

معـك، فقـال لـه الفتـى: أسـرع فـي مشـيتك فغلـق بابـه واسـرع فـي السـير معـه  الخلق، فقال له المملوك: خـذني
حتــى وصــل إلــى الموضــع الــذي فيــه الشــيخ بــين النــاس، فــرأى لــذلك الشــيخ صــبيح الوجــه وهــو جــالس علــى 
كرسي يحدث الناس فجلس قريبًا منه وأصغى ليسمع حديثه فلما جـاء وقـت غـروب الشـمس فـرغ الشـيخ مـن 

تحــدث بــه وانفضــوا مــن حولــه فعنــد ذلــك تقــدم إليــه المملــوك وســلم عليــه فــرد عليــه  الحــديث وســمع النــاس مــا
  السالم وزاد في التحية واإلكرام.

فقال له المملوك: إنـك يـا سـيدي الشـيخ رجـل ملـيح محتشـم وحـديثك ملـيح وأريـد أن أسـألك عـن شـيء فقـال  
فقـال لـه الشـيخ  ؟وبديعـة الجمـالفقال له المملوك: هل عندك قصة سمر سيف الملوك  ؟له: اسأل عما تريد



فقـال المملـوك: أنـا مـا سـمعت ذلـك مـن أحـد ولكـن أنـا مـن  ؟ومن سمعت هذا الكالم ومن الذي أخبرك بذلك
بــالد بعيــدة وجئــت قاصــدًا لهــذه القصــة، فمهمــا طلبــت مــن ثمنهــا أعطيتــك إن كانــت عنــدك وتــنعم وتتصــدق 

أن روحــي فــي يــدي وبــذلتها لــك فيهــا لطــاب علــي بهــا وتجعلهــا مــن مكــارم أخالقــك صــدقة عــن نفســك ولــو 
خــاطري بــذلك، فقــال لــه الشــيخ: طــب نفســًا وقــر عينــًا وهــي تحضــر لــك ولكــن هــذا ســمر ال يتحــدث بــه أحــد 
على قارعة الطريـق وال أعطـي هـذه القصـة لكـل واحـد، فقـال لـه المملـوك: بـاهللا يـا سـيدي ال تبخـل علـي بهـا 

نت تريد هذه القصة، فأعطني مائـة دينـار وأنـا أعطيـك إياهـا واطلب مني مهما أردت، فقال له الشيخ: إن ك
ولكن بخمس شروط، فلما عرف أنها عند الشيخ وأنه سمح لـه بهـا فـرح فرحـًا شـديدًا وقـال لـه: أعطيـك مائـة 

  دينار ثمنها وعشرة جعالة وآخذها بالشروط التي تذكرها.
دي الشيخ وراح إلـى منزلـه فرحـًا مسـرورًا، فقال له الشيخ: رح هات الذهب وخذ حاجتك فقام المملوك وقبل ي

وأخــذ فــي يــده مائــة دينــار وعشــرة ووضــعها فــي كــيس كــان معــه، فلمــا أصــبح الصــباح قــام ولــبس ثيابــه وأخــذ 
الــدنانير وأتــى بهــا إلــى الشــيخ فــرآه جالســًا علــى بــاب داره فســلم عليــه فــرد عليــه الســالم فأعطــاه المائــة دينــار 

ودخل داره وأدخل المملـوك وأجلسـه فـي مكـان وقـدم لـه دواة وقلمـًا وقرطاسـًا وعشرة، فأخذها منه الشيخ وقام 
وقـــدم لـــه كتابـــًا وقـــال لـــه: اكتـــب الـــذي أنـــت طالبـــه مـــن هـــذا الكتـــاب مـــن قصـــة ســـمر ســـيف الملـــوك فجلـــس 
المملوك يكتب هذه القصة إلى أن فرغ من كتابتها ثم قرأها على الشـيخ وصـححها وبعـد ذلـك قـال لـه: اعلـم 

أول شرط أنك ال تقول هذه القصة على قارعة الطريق وال عند النسـاء والجـواري وال عنـد العبيـد  يا ولدي أن
والسفهاء وال عند الصـبيان وٕانمـا تقرؤهـا عنـد األمـراء والملـوك والـوزراء وأهـل المعرفـة مـن المفسـرين وغيـرهم 

  فقبل المملوك الشروط وقبل يد الشيخ وودعه وخرج من عنده.
  باح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الص

  
  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد السبعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن مملــوك حســن لمــا نقــل القصــة مــن كتــاب الشــيخ الــذي بالشــام وأخبــره 
بالشــروط وودعــه وخــرج مــن عنــده وســافر فــي يومــه فرحــًا مســرورًا ولــم يــزل مجــدًا فــي الســير مــن كثــرة الفــرح 

حصل له بسبب تحصيله لقصة سمر سيف الملوك حتـى وصـل إلـى بـالده ثـم إن التـاجر أخـذ القصـة الذي 
وكتبها بخطه مفسرة وطلع إلى الملك، وقال له: أيهـا الملـك السـيعد إنـي جئـت بسـمر وحكايـات مليحـة نـادرة 

  لم يسمع مثلها أحد قط.
ل أميــر عاقــل وكــل عــالم فاضــل فلمــا ســمع الملــك كــالم التــاجر حســن أمــر فــي وقتــه وســاعته بــأن يحضــر كــ

وكل فطن وأديب وشاعر ولبيب، وجلس التاجر حسن وقرأ هذه السـيرة عنـد الملـك، فلمـا سـمعها الملـك وكـل 
مــن كــان حاضــرًا تعجبــوا جميعــًا واستحســنوها، وكــذلك استحســنها الــذين كــانوا حاضــرين ونثــروا عليــه الــذهب 

سـنية مـن أفخـر ملبوسـه وأعطـاه مدينـة كبيـرة بقالعهـا والفضة والجواهر، ثم أمر الملك للتاجر حسن بخلعـة 



وضياعها وجعله من أكابر وزرائـه وأجلسـه علـى يمينـه ثـم أمـر الكتـاب أن يكتبـوا هـذه القصـة ويجعلوهـا فـي 
  خزانته الخاصة وصار المللك كلما ضاق صدره يحضر التاجر حسن فيقرأها.

واألوان فـي مصـر ملـك يسـمى عاصـم بـن  ومضمون هذه القصـة أنـه كـان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر
صفوان وكان ملكًا سخيًا جوادًا صاحب هيبة ووقار وكانت له بالد كثيرة وقالع وحصون وجيـوش وعسـاكر 
وكــان لــه وزيــر يســمى فــارس ابــن صــالح وكــانوا جميعــًا يعبــدون الشــمس والنــار دون الملــك الجبــار الجليــل 

أضعفه الكبر والسقم والهرم ألنـه عـاش مائـة وثمـانين سـنة ولـم  القهار ثم إن هذا الملك صار شيخًا كبيرًا قد
  يكن له ولد ذكر وال أنثى وكان بسبب ذلك في هم وغم ليًال نهارًا.

فــاتفق أنــه كــان جالســًا يومــًا مــن األيــام علــى ســرير ملكــه واألمــراء والــوزراء والمقــدمون واربــاب الدولــة فــي  
ل مــن دخــل عليــه مــن األمــراء ومعــه ولــد وولــدان يحســده خدمتــه علــى جــري عــادتهم وعلــى قــدر منــازلهم وكــ

الملك ويقول في نفسه: كل واحد مسرور فرحان بأوالده وأنا ما لي ولد وفي غـد أمـوت وأتـرك ملكـي وتختـي 
وضــياعي وخزائنــي وأمــوالي وتأخــذها الغربــاء ومــا يــذكرني أحــد قــط وال يبقــى لــي ذكــر فــي الــدنيا إن الملــك 

كر فلم يتكلم ولم يفتح فاه ولم يرفع رأسه ومـا زال يبكـي ويصـوت بصـوت عـال عاصمًا استغرق في بحر الف
وينوح نوحًا زائدًا ويتأوه والوزير صابر له ثم بعـد ذلـك قـال الـوزير: إن لـم تقـل لـي مـا سـبب ذلـك، وٕاال قتلـت 
ه نفسـي بــين يــديك مــن ســاعتي وأنــت تنظــر وال أراك مهمومـًا، ثــم إن الملــك عاصــمًا رفــع رأســه ومســح دموعــ

وقال: أيها الوزير الناصح خلني بهمي وغمي فالذي في قلبي من األحزان يكفيني، فقـال لـه الـوزير: قـل لـي 
  أيها الملك ما سبب هذا البكاء لعل اهللا يجعل لك الفرج على يدي.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

  وفي الليلة السادسة عشرة بعد السبعمائة 
هــا الملــك الســعيد، أن الــوزير لمــا قــال للملــك عاصــم: قــل لــي مــا ســبب هــذا البكــاء لعــل اهللا قالــت: بلغنــي أي

يجعل لك الفرج على يدي، قال له الملك: يا وزير إن بكائي ما هو على مـال وال علـى خيـل وال علـى شـي، 
نثــى فــإذا مــت ولكــن أنــا بقيــت رجــًال كبيــرًا وصــار عمــري نحــو مائــة وثمــانين ســنة وال رزقــت ولــدًا ذكــرًا وال أ

  يدفنوني ثم ينمحي رسمي وينقطع اسمي يأخذ الغرباء تختي وملكي وال يذكرني أحد أبدًا.
فقال الـوزير: يـا ملـك الزمـان أنـا أكبـر منـك بمائـة سـنة وال رزقـت بولـد قـط ولـم أزل لـيًال ونهـارًا فـي هـم وغـم 

لـه ربـًا عظيمـًا قـادرًا علـى كـل  وكيف نفعل أنا وأنت، ولكن سمعت بخبر سـليمان بـن داود عليـه السـالم وأن
شيء فينبغي أن أتوجـه إليـه بهديـة وأقصـده فـي أن يسـأل ربـه لعلـه يـرزق كـل واحـد منـا بولـد، ثـم إن الـوزير 

  تجهز للسفر وأخذ هدية فاخرة وتوجه بها إلى سليمان بن داود عليه السالم. هذا ما كان من أمر الوزير.
يه السالم فإن اهللا سبحانه وتعالى أوحى إليه وقال: يا سـليمان إن وأما ما كان من أمر سليمان بن داود عل 

ملــك مصــر أرســل إليــك وزيــره الكبيــر بالهــدايا والتحــف وهــي كــذا وكــذا فأرســل إليــه وزيــرك آصــف بــن برخيــا 
الستقباله باإلكرام والـزاد فـي موضـع اإلقامـات، فـإذا حضـر بـين يـديك فقـل لـه: إن الملـك أرسـلك تطلـب كـذا 



حاجتك كذا وكذا ثم اعرض عليه اإليمان فحينئذ أمر سليمان وزيره آصف أن يأخذ معه جماعـة وكذا، وٕان 
مــن حاشــيته للقــائهم بــاإلكرام والــزاد الفــاخر فــي موضــع اإلقامــات، فخــرج آصــف بعــد أن جهــز جميــع اللــوازم 

إكرامـًا  إلى لقياهم وسار حتى وصل إلى فارس وزير ملك مصر فاستقبله وسـلم عليـه وأكرمـه هـو ومـن معـه
ــًا بالضــيوف  ــيهم الــزاد والعلوفــات فــي موضــع اإلقامــات وقــال لهــم: أهــًال وســهًال ومرحب ــدًا وصــار يقــدم إل زائ
القادمين فأبشروا بقضاء حاجتكم وطيبوا نفسًا وقـروا عينـًا وانشـرحوا صـدوراص، فقـال الـوزير فـي نفسـه: مـن 

الم هــو الــذي أخبرنــا بهــذا فقــال الــوزير ثــم إنــه قــال آلصــف: إن ســليمان بــن داود عليــه الســ ؟أخبــرهم بــذلك
قـال: أخبـره رب السـموات واألرض وٕالـه الخلـق أجمعـين. فقـال لـه الـوزير  ؟فارس: ومـن أخبـر سـيدنا سـليمان

فقالفـارس وزيـر ملـك مصـر:  ؟فارس: ما هذا إال إله عظـيم فقـال لـه آصـف بـن برخيـا: وهـل أنـتم ال تعبدونـه
ف: يـــا وزيـــر فــارس إن الشـــمس كوكـــب مـــن جملـــة الكواكـــب نحــن نعبـــد الشـــمس ونســـجد لهـــا، فقــال لـــه آصـــ

المخلوقة هللا سبحانه وتعالى وحاشى أن تكون ربًا ألن الشمس تظهـر أحيانـًا وتغيـب أحيانـًا وربنـا حاضـر ال 
يغيب وهو على كل شيء قدير، ثم إنهم سافروا قلـيًال حتـى وصـلوا إلـى قـرب تخـت الملـك سـليمان بـن داود 

ن بن داود عليه السالم جنوده مـن اإلنـس والجـن وغيرهمـا أن يصـطفوا فـي طـريقهم عليه السالم فأمر سليما
صـــفوفًا، فوقفـــت وحـــوش البحـــر والفيلـــة والنمـــور والفهـــود جميعـــًا واصـــطفوا فـــي الطريـــق صـــفين وكـــل جـــنس 
انحــازت أنواعــه وحــدها وكــذلك الجــان كــل مــنهم ظهــر للعيــون مــن غيــر خفــاء علــى صــورة هائلــة مختلفــة 

وا جميعـــًا صـــفين والطيـــور نشـــرت أجنحتهـــا لـــتظلهم وصـــارت الطيـــور تنـــاغي بعضـــها بســـائر األحـــوال، فوقفـــ
اللغات واأللحان فلما وصل أهل مصر إليهم هابوا ولم يجسروا على المشي فقـال لهـم آصـف: ادخلـوا بيـنهم 

فـدخل  وامشوا وال تخافوا منهم فإنهم رعايا سليمان ابن داود وما يضركم منهم أحد ثـم إن آصـف دخـل بيـنهم
وراءه الخلق أجمعون ومن جملتهم جماعة وزير ملك مصر وهم خائفون ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى 
المدينة فأنزلوهم في دار الضيافة وأكرموهم غاية اإلكرام وأحضروا لهم الضيافات الفاخرة مدة ثالثة أيام، ثـم 

  أحضروهم بين يدي سليمان بن داود نبي اهللا عليه السالم.
ــوا األرض بــين يديــه فمــنعهم مــن ذلــك ســليمان بــن داود، وقــال ال ينبغــي أن فلمــ ــوا عليــه أرادوا أن يقبل ا دخل

يســـجد إنســـان علـــى األرض إال هللا عـــز وجـــل خـــالق الســـماوات واألرض وغيرهمـــا ومـــن أراد مـــنكم أن يقـــف 
دمتـه بعـض فليقف، ولكن ال يقف أحد منكم في خدمتي فامتثلوا وجلـس الـوزير وبعـض خدامـه ووقـف فـي خ

األصاغر فلما استقر بهم الجلوس مدوا لهم األسـمطة فأكـل العـالم أجمعـون مـن الطعـام حتـى اكتفـوا، ثـم إن 
سليمان أمر وزير مصر أن حاجته ستقضى وقال له: تكلم وال تخـف شـيئًا ممـا جئـت بسـببه ألنـك مـا جئـت 

لك اســمه عاصــم وقــد صــار إال لقضــاء حاجــة وأنــا أخبــرك بهــا وهــي كــذا وكــذا، وٕان ملــك مصــر الــذي أرســ
شيخًا كبيرًا هرمًا ضعيفًا، ولم يرزقه اهللا تعالى بولد ذكر وال أنثـى فصـار فـي الغـم والهـم والفكـر لـيًال ونهـارًا، 
حتى اتفق له أنه جلس على كرسي مملكته يومًا من األيام ودخل عليه الوزراء وأكابر دولته، فـرأى بعضـهم 

هـم يـدخلون ومعهـم أوالدهـم ويقفـون فـي الخدمـة فتـذكر فـي نفسـه، وقـال له ولدان وبعضـهم لـه ثالثـة أوالد، و 
وأصـير أنـا كـأني لـم أكـن  ؟من فرط حزنه: يا ترى من يأخذ مملكتي بعد موتي وهل يأخذها إال رجل غريـب



فغرق في بحر الفكر بسبب هذا، ولـم يـزل متفكـرًا حزينـًا حتـى فاضـت عينـاه بالـدموع فغطـى وجهـه بالمنـديل 
ديدًا ثـم قـام مـن فـوق سـريره وجلـس علـى األرض يبكـي وينتحـب ولـو يعلـم مـا فـي قلبـه إال اهللا وبكى بكـاء شـ

  تعالى وهو جالس على األرض.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة عشرة بعد السبعمائة 
الســالم لمــا أخبــر الــوزير فارســًا بمــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن نبــي اهللا ســليمان بــن داود عليــه  

حصل للملك من الحزن والبكاء، وما حصل بينه وبين وزيره فارس من أوله إلى آخره، قال بعد ذلـك الـوزير 
فقـال الـوزير فـارس: يـا نبـي اهللا إن الـذي قلتـه حـق وصـدق  ؟فارس: هل هذا الذي قلته لـك يـا وزيـر صـحيح

ملك في هذه القضية ولم يكن عنـدنا أحـد قـط ولـم يشـعر بخبرنـا أحـد ولكن يا نبي اهللا ما كنت أتحدث أنا وال
قـــال لـــه: أخبرنـــي ربـــي الـــذي يعلـــم خائنـــة األعـــين ومـــا تخفـــي  ؟مـــن النـــاس فمـــن أخبـــرك بهـــذه األمـــور كلهـــا

الصــدور، فحينئــذ قــال الــوزير فــارس: يــا نبــي اهللا مــا هــذا إال رب كــريم عظــيم علــى كــل شــيء قــدير ثــم أســلم 
ن كان معه، فقال نبي اهللا سليمان للوزير: إن معك كذا وكـذا مـن التحـف والهـدايا، قـال الوزير فارس هو وم

الوزير: نعم فقـال لـه سـليمان: قـد قبلـت منـك الجميـع ولكنـي وهبتهـا لـك فاسـترح أنـت ومـن معـك فـي المكـان 
 الــذي نــزلتم فيــه حتــى يــزول عــنكم تعــب الســفر، وفــي غــد إن شــاء اهللا تقضــي حاجتــك علــى أتــم مــا يكــون

بمشـــيئة اهللا تعـــالى رب الســـماء واألرض وخـــالق الخلـــق أجمعـــين، ثـــم إن الـــوزير فارســـًا ذهـــب إلـــى موضـــعه 
وتوجــه إلــى الســيد ســليمان ثــاني يــوم، فقــال لــه نبــي اهللا ســليمان: إذا وصــلت إلــى الملــك عاصــم بــن صــفوان 

صالتين وقد برد حر القائلـة واجتمعت أنت وٕاياه فاطلعنا فوق الشجرة الفالنية واقعدا ساكتين فإذا كان بين ال
فانزال إلى أسفل الشجرة وانظرا هناك تجدا ثعبانين يخرجان، رأس أحـدهما كـراس القـرود ورأس اآلخـر كـرأس 
العفريت فإذا رأيتماهما فارمياهما بالنشاب واقتالهما، ثم ارميـا مـن جهـة رؤوسـهما قـدر شـبر واحـد مـن جهـة 

وأتقنــا طبخهمــا وأطعماهمــا زوجتيكمــا ونامــا معهمــا تلــك الليلــة أذيالهمــا كــذلك فتبقــى لحومهمــا، فاطبخاهمــا 
  فإنهما يحمالن بإذن اهللا تعالى بأوالد ذكور.

ثم إن سليمان عليـه السـالم أحضـر خاتمـًا وسـيفًا وبقجـة فيهـا قبـاآن مكلـالن بـالجواهر وقـال: يـاوزير فـارس: 
ن هـذين القبـاءين، ثـم قـال للـوزير فـارس: إذا كبر ولداكما وبلغا مبلغ الرجال فأعطوا كل واحد منهمـا قبـاء مـ

باسم اهللا تعالى قضيت حاجتك ومـا بقـي لـك إال أن تسـافر علـى بركـة اهللا تعـالى، فـإن الملـك تقـدم لنبـي اهللا 
سليمان بن داود عليه السالم وودعه وخرج من عنده بعد أن قبل يديه وسافر بقية يومه وهو فرحان بقضـاء 

رًا، ولـم يـزل مسـافرًا حتـى وصـل إلـى قـرب مصـر فارسـل بعـض خدامـه لـيعلم حاجته وجدفي السير ليًال ونها
  الملك عاصمًا بذلك.

فلما سمع الملك عاصم بقدومه وقضاء حاجته فرح فرحًا شديدًا، هو وخواصه وأرباب مملكته وجميـع جنـوده 
يــه، وبشــر وخصوصــًا بســالمة الــوزير فــارس فلمــا تالقــى الملــك والــوزير ترجــل الــوزير وقبــل األرض بــين يد



الملك بقضاء حاجته أتم الوجـوه وعـرض عليـه اإليمـان باإلسـالم، فأسـلم الملـك عاصـم وقـال للوزيرفـارس رح 
بيتك واسترح أيضًا جمعة من الزمان داخل الحمام، وبعـد ذلـك تعـال عنـدي حتـى أخبـرك بشـيء نتـدبر فيـه، 

نيـة أيـام. ثـم بعـد ذلـك توجـه إلـى فقبل األرض وانصـرف هـو وحاشـيته وغلمانـه وخدمـه إلـى داره واسـتراح ثما
الملـك وحدثـه بجميــع مـا كـان بينــه وبـين سـليمان بــن داود عليـه السـالم ثــم إنـه قـال للملــك: قـم وحـدك وتعــال 
معي فقام هو والوزير وأخذا قوسين ونشابين وطلعـا فـوق الشـجرة وقعـدا سـاكتين إلـى أن مضـى وقـت القائلـة 

رأيا ثعبانين خرجا مـن أسـفل تلـك الشـجرة فنظرهمـا الملـك وأحبهمـا ولم يزاال إلى قرب العصر ثم نزال ونظرا ف
ألنهما أعجباه حين رأهما باألطواق الذهب وقال: يا وزير إن هذين الثعبانين مطوقان بالذهب، واهللا إن هذا 
شيء عجيب خلنا نمسكهما ونجعلهما، قفص ونتفرج عليهما، فقال الوزير: هذان خلقهما اهللا لمنفعتهما فـارم 

ت واحـد بنشـابة وارم أنـا واحـد بنشـابة، فرمـى االثنـان عليهمـا النشـاب فقتالهمـا وقطعـا مـن جهـة رؤوسـهما أن
شــبرًا ومــن جهــة أذنابهمــا شــبرًا ورميــاه ثــم ذهبــا بالبــاقي إلــى بيــت الملــك وطلبــا الطبــاخ وأعطيــاه ذلــك اللحــم، 

ي زبـدتين وهاتهمـا وتعـال هنـا فـي الوقـت وقاال له: اطبخ هذا اللحـم طبخـًا مليحـًا بالتقليـة واألبـاريز واغرفـه فـ
  الفالني والساعة الفالنية وال تبطئ.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  
  
 

  وفي الليلة الثامنة عشر بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك والــوزير لمــا أعطيــا الطبــاخ لحــم الثعبــانين وقــاال لــه: اطبخــه  

فـــه فـــي زبـــدتين وهاتهمـــا هنـــا وال تبطـــئ، فأخـــذ الطبـــاخ اللحـــم وذهـــب بـــه وطبخـــه وأتقـــن طبخـــه بتقليـــة واغر 
عظيمــــة، ثــــم غرفــــه فــــي زبــــدتين وأحضــــرهما بــــين يــــدي الملــــك والــــوزير فأخــــذ الملــــك زبديــــة والــــوزير زبديــــة 

ه حملتـا تلـك الليلـة، وأطعماهما لزوجتيهما وباتا تلك الليلة معهما، فبإرادة اهللا سبحانه وتعالى وقدرتـه ومشـيئت
فمكث الملك بعد ذلك ثالثة أشهر وهو متشوش الخاطر يقـول فـي نفسـه: يـا تـرى هـذا األمـر صـحيح ثـم إن 
زوجتــه كانــت جالســة يومــًا مــن األيــام، فتحــرك الولــد فــي بطنهــا فعلمــت أنهــا حامــل فتوجعــت وتغيــر لونهــا، 

اذهـب إلـى الملـك فـي أي موضـع يكـون وقـل وطلبت واحدًا من الخدام الذين عندها وهـو أكبـرهم وقالـت لـه: 
لــه: يــا ملــك الزمــان أبشــرك أن ســيدتنا ظهــر حملهــا والولــد قــد تحــرك فــي بطنهــا فخــرج الخــادم ســريعًا وهــو 
فرحــان فــرأى الملــك وحــده ويــده علــى خــده وهــو متفكــر فــي ذلــك، فأقبــل عليــه الخــادم وقبــل األرض بــين يديــه 

الخادم نهـض قائمـًا علـى قدميـه ومـن شـدة فرحـه قبـل يـد الخـادم وأخبره بحمل زوجته. فلما سمع الملك كالم 
وراسه وخلع ما كـان عليـه وأعطـاه إيـاه، وقـال لمـن كـان حاضـرًا فـي مجلسـه: مـن كـان يحبنـي فليـنعم عليـه، 
فــأعطوه مــن األمــوال والجــواهر واليواقيــت والخيــل والبغــال والبســاتين شــيئًا ال يعــد وال يحصــى. ثــم إن الــوزير 

ــا ملــك الزمــان أنــا فــي هــذه الســاعة كنــت قاعــدًا فــي البيــت وحــدي وأنــا مشــغول دخــل علــى الم لــك وقــال: ي



وٕاذا بالخـادم  ؟الخاطر متفكرًا في شأن الحمل وأقول في نفسـي: يـا تـرى هـل هـو حـق أن خـاتون تحبـل أم ال
لعـت دخل علي وبشرني بأن زوجتي خاتون حامل وأن الولد قد تحرك في بطنها وتغير لونها فمن فرحتي خ

جميع ما كان علي من القماش وأعطيت الخادم إياه وأعطيته ألـف دينـار وجعلتـه كبيـر الخـدام ثـم إن الملـك 
عاصمًا قال: يا وزير إن اهللا تبارك وتعالى أنعم علينا بفضله وٕاحسانه وجوده وامتنانه بالـدين القـويم وأكرمنـا 

خرج على الناس وأفرحهم، فقـال الـوزير: افعـل بكرمه وفضله. وقد أخرجنا من الظلمات إلى النور وأريد أن أ
مــا تريــد، فقــال: يــا وزيــر انــزل فــي هــذا الوقــت واخــرج كــل مــن كــان فــي الحــبس مــن أصــحاب الجــرائم ومــن 
عليهم ديون وكل من وقع منه ذنب، بعد ذلك تجازيه بمـا يسـتحقه ونرفـع عـن النـاس الخـراج ثـالث سـنوات، 

الحيطان، وأعطى األمر للطباخين بأن يعلقوا عليـه جميـع أنـواع  وانصب في دائرة هذه المدينة مطبخًا حول
القــدور وأن يطبخــوا ســائر أنــواع الطعــام ويــديموا الطــبخ الليــل والنهــار وكــل مــن كــان فــي هــذه المدينــة، ومــا 
حولهــا مــن الــبالد البعيــدة والقريبــة يــأكلون ويشــربون ويحملــون إلــى بيــوتهم وأمــرهم أن يفرحــوا ويزينــوا المدينــة 

  ة أيام، وال يقفلوا حوانيتهم ليًال ونهارًا.سبع
فخرج الوزير من وقته وساعته وفعل ما أمره به الملك عاصم وزينوا المدينة والقـالع واألبـراج أحسـن الزينـة  

ولبسوا أحسن ملبوس وصار الناس في أكل وشرب ولعب وانشراح إلى أن حصـل الطلـق لزوجـة الملـك بعـد 
كــرًا كــالقمر ليلــة تمامــه فســماه ســيف الملــوك. وكــذلك زوجــة الــوزير وضــعت انقضــاء أيامهــا فوضــعت ولــدًا ذ

ولدًا كالمصباح فسماه ساعدًا فلما بلغـا رشـدهما صـار الملـك عاصـم كلمـا ينظرهمـا يفـرح بهمـا الفـرح الشـديد 
فلما صار عمرهما عشرين سنة طلب الملـك وزيـره فارسـًا فـي خلـوة، وقـال لـه: يـا وزيـر قـد خطـر ببـالي أمـر 

أن أفعله ولكـن أستشـيرك فيـه فقـال لـه الـوزير: مهمـا خطـر ببالـك افعلـه، فـإن رأيـك مبـارك، فقـال الملـك  أريد
عاصم: يا وزير أنا صرت رجًال كبيرًا شيخًا هرمًا ألني طعنت في السن وأريد أن أقعـد فـي زاويـة ألعبـد اهللا 

مــل الفروســية والعقــل واألدب تعــالى وأعطــي ملكــي وســلطتي لولــدي ســيف الملــوك فإنــه صــار شــابًا مليحــًا كا
فقال الوزير: نعم الرأي الـذي رأيتـه، وهـو راي مبـارك  ؟والحشمة والرياسة فما تقول أيها الوزير في هذا الرأي

سعيد، فإذا فعلت أنت هذا فأنا اآلخر أفعـل مثلـك ويكـون ولـدي سـاعدًا وزيـرًا لـه ألنـه شـاب ملـيح ذو معرفـة 
نـــدبر شـــأنهما وال نتهـــاون فـــي أمرهمـــا بـــل نـــدلهما علـــى الطريـــق  ورأي ويصـــير االثنـــان مـــع بعضـــهما ونحـــن

المستقيم، ثم قال الملك عاصم لوزيره: اكتب الكتب وأرسلها مع السعاة إلى جميع األقاليم والبالد والحصـون 
والقــالع التــي تحــت أيــدينا، وأمــر أكابرهــا أن يكونــوا فــي الشــهر الفالنــي حاضــرين فــي ميــدان الفيــل، فخــرج 

رســًا مــن وقتــه وســاعته وكتــب إلــى جميــع العمــال وأصــحاب القــالع، ومــن كــان تحــت حكــم الملــك الــوزير فا
عاصم أن يحضروا جميعهم في الشهر الفالني وأمر أن يحضـروا كـل مـن فـي المدينـة مـن قـاص ودان. ثـم 
 إن الملــك عاصــمًا بعــد مضــي تلــك المــدة، أمــر الفراشــين أن يضــربوا القبــاب فــي وســط الميــدان وأن يزينوهــا

بأفخر الزينة وأن ينصبوا التخت الكبير الذي ال يقعد عليه الملك إال في األعياد ففعلـوا فـي الحـال جميـع مـا 
أمرهم به ونصـبوا التخـت وخرجـت النـواب والحجـاب واألمـراء والـوزراء وأصـحاب األقـاليم والضـياع إلـى ذلـك 

راتبهم، فمـنهم مـن قعـد ومـنهم مـن الميدان ودخلوا فـي خدمـة الملـك علـى جـري عـادتهم واسـتقروا كلهـم فـي مـ



وقف إلـى أن اجتمعـت النـاس جمـيعهم وأمـر الملـك أن يمـدوا السـماط، فمـدوه وأكلـوا وشـربوا ودعـوا للملـك ثـم 
امر الملـك الحجـاب أن ينـادوا فـي النـاس بعـدم الـذهاب فنـادوا وقـالوا فـي المنـاداة: ال يـذهب مـنكم أحـد حتـى 

ل الملــك: مــن أحبنــي فليمكــث حتــى يســمع كالمــي، فقعــد النــاس يســمع كــالم الملــك، ثــم رفعــوا الســتور فقــا
جميعهم مطمئني النفوس بعد أن كانوا خائفين، ثم قام الملك على قدميه وحلفهم أن ال يقـوم أحـد مـن مقامـه 
وقال لهم: أيها األمراء والوزراء وأرباب الدولة كبيركم وصـغيركم ومـن حضـر مـن جميـع النـاس هـل تعلمـون 

قـالوا لـه: نعـم أيهـا الملـك كلنـا نعلـم ذلـك فقـال لهـم: أنـا وأنـتم  ؟لي وراثـة مـن آبـائي وأجـداديأن هذه المملكة 
كنا كلنا نعبـد الشـمس والقمـر ورزقنـا اهللا تعـالى اإليمـان وأنقـذنا مـن الظلمـات إلـى النـور، وهـدانا اهللا سـبحانه 

عـاجزًا وأريـد أن أجلـس فـي زاويـة  وتعالى إلى دين اإلسالم واعلموا أني اآلن صـرت رجـًال كبيـرًا شـيخًا هرمـاً 
أعبــد اهللا فيهــا وأســتغفره مــن الــذنوب الماضــية، وهــذا ولــدي ســيف الملــوك حــاكم، وتعرفــون انــه شــاب ملــيح 
فصــيح خبيــر بــاألمور عاقــل فاضــل عــادل، فأريــد فــي هــذه الســاعة أن أعطيــه مملكتــي وأجعلــه ملكــًا علــيكم 

لعبــادة اهللا تعـالى فــي زاويــة وابنـي ســيف الملــوك يتــولى عوضـًا عنــي وأجلســه سـلطانًا فــي مكــاني وأتخلـى أنــا 
فقـاموا كلهـم وقبلـوا األرض بــين يديـه، وأجـابوا بالســمع  ؟الحكـم ويحكـم بيـنكم، فــأي شـيء قلـتم كلكـم بــأجمعكم

والطاعة وقالوا: يا ملكنا وحامينا لو أقمت علينا عبدًا من عبيدك ألطعناه وامتثلنا أمرك فكيـف بولـدك سـيف 
قبلناه ورضيانه على العين والراس فقام الملك عاصم بن صـفوان ونـزل مـن فـوق سـريره، وأجلـس الملوك فقد 

ولده على التخت الكبير ورفع التـاج فـوق رأس ولـده وشـد وسـطه بمنطقـة الملـك، وجلـس الملـك عاصـم علـى 
ين يديـــه، كرســـي مملكتـــه بجانـــب ولـــده فقـــام األمـــراء والـــوزراء وأكـــابر الدولـــة وجميـــع النـــاس وقبلـــوا األرض بـــ

وصاروا وقوفًا يقولون لبعضهم: هو حقيق بالملك وهو أولى به من الغيـر ونـادوا باألمـان ودعـوا لـه بالنصـر 
  واإلقبال ونثر سيف الملوك الذهب والفضة على رؤوس الناس أجمعين.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  

 وفي الليلة التاسعة عشرة بعد السبعمائة  

بلغني أيها الملك السعيد، أن عاصمًا لما أجلـس ولـده سـيف الملـوك علـى التختودعـا لـه كامـل النـاس  قالت:
بالنصر واإلقبال نثر الذهب والفضة على رؤوس الناس أجمعين وخلع الخلع ووهب وأعطى، ثم بعـد لحظـة 

وزيـر ووزارتـي قديمـة قبـل قام الوزير فارسًا وقبل األرض وقال: يا أمراء.. يا أرباب الدولة، هل تعرفون أنـي 
قـالوا: نعـم  ؟أن يتولى الملك عاصم بن صفوان، وهو اآلن قد خلـع نفسـه مـن الملـك وولـى ولـده عوضـًا عنـه

نعرف وزارتك أبًا عـن جـد، فقـال: واآلن أخلـع نفسـي وأولـي ولـدي سـاعدًا هـذا، فغنـه عاقـل فطـن خبيـر فـأي 
ســـيف الملـــوك إال ولـــدك ســـاعدًا فإنهمـــا يصـــلحان فقـــالوا: ال يصـــلح وزيـــرًا للملـــك  ؟شـــيء تقولـــون بـــأجمعكم

لبعضــهما، فعنــد ذلــك قــام الــوزراء قدامــه أيضــًا وقالــت الحجــاب واألمــراء: إنــه يســتحق الــوزارة، فعنــد ذلــك قــام 
الملك عاصم والوزير فارس وفتحا الخزائن وخلعـا الخلـع السـنية علـى الملـوك واألمـراء وأكـابر الدولـة والنـاس 

واألنعـام وكتبـا لهـم المناشـير الجديـدة والمراسـيم بعالمـة سـيف الملـوك وعالمـة الـوزير  أجمعين وأعطيا النفقة



ســاعد بــن الــوزير فــارس وأقــام النــاس فــي المدينــة جمعــة وبعــدها كــل مــنهم ســافر إلــى بــالده ومكانــه، ثــم إن 
ازنــدار، الملــك عاصــمًا أخــذ ولــده ســيف الملــوك وســاعدًا ولــد الــوزير ثــم دخلــوا وطلعــوا القصــر وأحضــروا الخ

وأمــروه بإحضــار الخــواتم والســيف والبقجــة وقــال الملــك عاصــم: يــا أوالدي تعــالوا كــل واحــد مــنكم يختــار مــن 
هذه الهدية شيئًا ويأخذه، فـأول مـن مـد يـده سـيف الملـوك فأخـذ البقجـة والخـاتم ومـد سـاعد يـده فأخـذ السـيف 

ك البقجـة لـم يفتحـه ولـم ينظـر مـا فيهـا بـل والمهر وقبال يد الملك وذهبا إلى منازلهمـا، فلمـا أخـذ سـيف الملـو 
رماهــا فــوق التخــت الــذي ينــام عليــه بالليــل هــو وســاعد وزيــره، وكــان مــن عادتهمــا أن ينامــا مــع بعضــهما ثــم 
إنهما فرشوا لهما فراش النوم ورقدا االثنان مع بعضهما على فراشـهما والشـموع تضـيء عليهمـا واسـتمرا إلـى 

من نومه فرأى البقجـة عنـد رأسـه، فقـال فـي نفسـه: يـا تـرى أي شـيء فـي نصف الليل ثم انتبه سيف الملوك 
التــي أهــداها لنــا الملــك مــن التحــف فأخــذها وأخــذ الشــمعة ونــزل مــن فــوق التخــت وتــرك ســاعدًا  ؟هــذه البقجــة

نائمًا ودخل الخزانة وفتح البقجة فرأى فيها قباء من شغل الجان ففـتح القبـاء وفـرده فوجـد علـى البطانـة التـي 
  داخل في جهة ظهر القباء صورة بنت منقوشة بالذهب ولكن جمالها شيء عجيب.من 

فلمــا رأى هــذه الصــورة طــار عقلــه مــن رأســه وصــار مجنونــًا بعشــق تلــك الصــورة ووقــع علــى األرض مغشــيًا 
عليــه وصــار يبكــي وينتحــب ويلطــم علــى وجهــه، فلمــا رآه ســاعدًا علــى هــذه الحالــة قــال: أنــا وزيــرك وأخــوك 

ولـم يـزل  ؟وٕاياك وٕان لم تبين لي أمورك وتطلعني على سرك فعلى مـن تخـرج سـرك وتطلـع عليـه وتربيت أنا
ســاعدًا يتضــرع ويقبــل األرض ســاعة زمانيــة وســيف الملــوك ال يلتفــت إليــه وال يكلمــه كلمــة واحــدة بــل يبكــي، 

الملــوك وحــط  فلمــا رأى ســاعدًا حالــه وأعيــاه أمــره خــرج مــن عنــده وأخــذ ســيفًا ودخــل الخزانــة التــي فيهــا ســيف
ذبابة على صدر نفسه وقال لسيف الملوك: انتبه يـا أخـي، إن لـم تقـل لـي أي شـيء جـرى لـك قتلـت روحـي 
وال أراك في هذه الحالة فعند ذلك رفع سـيف المولـك رأسـه إلـى وزيـره سـاعدًا وقـال لـه: يـا أخـي أنـا اسـتحيت 

رب األربــاب ومعتــق الرقــاب ومســبب أن أقــول لــك وأخبــرك بالــذي جــرى لــي. فقــال لــه ســاعدًا: ســألتك بــاهللا 
األســباب الواحــد التــواب الكــريم الوهــاب أن تقــول لــي مــاذا جــرى لــك وال تســتحي منــي، فأنــا عبــدك ووزيــرك 
ومشريك في األمـور كلهـا، فقـال سـيف الملـوك: تعـال وانظـر إلـى هـذه الصـورة فلمـا رأى سـاعد تلـك الصـورة 

لصورة باللؤلؤ المنظوم: هذه الصورة، صـورة بديعـة الجمـال تأمل فيها ساعة زمانية ورأى مكتوبًا على رأس ا
بنت شماخ بن شاروخ ملك من ملوك الجان المؤمنين الذين هم نازلون في مدينة بابل وسـاكنون فـي بسـتان 

  أرم بن عاد األكبر.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة العشرين بعد السبعمائة 

يها الملك السعيد، أن الملـك سـيف الملـوك بـن الملـك عاصـم والـوزير سـاعد بـن الـوزير فـارس قالت: بلغني أ
لما قرأا الكتابة التي على القباء ورأيا فيها صورة بديعة الجمـال بنـت شـامخ بـن شـاروخ ملـك بابـل مـن ملـوك 

ير سـاعد للملـك سـيف: الجان المؤمنين النازلين بمدينة بابل الساكنين في بستان ارم بن عاد األبـر قـال الـوز 



يا أخي أتعرف من صاحبة هذه الصورة من النساء حتـى نفـتش عليهـا فقـال سـيف الملـوك: واهللا يـا أخـي مـا 
أعرف صاحبة هذه الصورة، فقال ساعد: تعال اقـرأ هـذه الكتابـة فتقـدم سـيف الملـوك وقـرأ الكتابـة التـي علـى 

آه، فقال له سـاعد: يـا أخـي إن كانـت صـاحبة التاج وعرف مضمونها فصرخ من صميم قلبه وقال: آه، آه، 
هذه الصورة موجودة واسمها بديعة الجمال وهـي فـي الـدنيا، فأنـا أسـرع فـي طلبهـا مـن غيـر مهلـة حتـى تبلـغ 
مــرادك، فبــاهللا يــا أخــي أن تتــرك البكــاء ألجــل أن تــدخل أهــل الدولــة فــي خــدمتك فــإذا كــان ضــحوة النهــار 

لمساكين، واسألهم عن صفات هذه المدينة لعـل أحـدًا ببركـة اهللا سـبحانه فاطلب التجار والفقراء والسواحين وا
  وتعالى وعونه يدلنا عليها وعلى بستان ارم.

فلما أصبح الصباح قام سيف الملوك وطلع فـوق التخـت وهـو معـانق للقبـاء ألنـه صـار ال يقـوم وال يقعـد وال 
ود وأرباب الدولة، فلما تم الديوان وانتظم الجمـع، يأتيه نوم إال وهو معه، فدخلت عليه األمراء والوزراء والجن

قال الملك سيف الملوك لوزيره سـاعد: ابـرز لهـم وقـل إن الملـك حصـل لـه تشـويش واهللا مـا بـات البارحـة إال 
وهــو ضــعيف فبلــغ الــوزير ســاعد وأخبــر النــاس بمــا قالــه الملــك ســيف فلمــا ســمع الملــك عاصــم ذلــك لــم يهــن 

كمـاء والمنجمــين ودخـل بهـم علـى ولــده سـيف الملـوك فنظــروا إليـه ووصـفوا لــه عليـه ولـده فعنـد ذلــك دعـا الح
الشراب واستمر في موضعه مدة ثالثـة أشـهر، فقـال الملـك عاصـم للحكمـاء الحاضـرين وهـو مغتـاظ علـيهم: 
ويلكم يا كالب هل عجزتم كلكم عن مداواة ولدي فإن لم تداووه في هذه الساعة أقتلكم جميعًا، فقال رئيسهم 

بير: يا ملـك الزمـان إننـا نعلـم أن هـذا ولـدك وأنـت تلعـم أننـا ال نتسـاهل فـي مـداواة الغريـب فكيـف بمـداواة الك
ولدك ولكـن ولـدك بـه مـرض صـعب إن شـئت معرفتـه نـذكره لـك ونحـدثك بـه، قـال الملـك عاصـم: أي شـيء 

يحــب مــن ال فقــال لــه الحكــيم الكبيــر: يــا ملــك الزمــان إن ولــدك اآلن عاشــق و  ؟ظهــر لكــم مــن مــرض ولــدي
سبيل إلى وصاله، فاغتـاظ الملـك علـيهم وقـال لهـم: مـن أيـن علمـتم أن ولـدي عاشـق ومـن أيـن جـاء العشـق 

فقالوا له: اسأل أخاه ووزيره ساعدًا فإنه هو الذي يعلـم حالـه فعنـد ذلـك قـام الملـك عاصـم ودخـل فـي  ؟لولدي
ما أعلم حقيقته فقال الملك للسـياف: خزانة وحده ودعا بساعد وقال: اصدقني بحقيقة مرض أخيك فقال له: 

خذ سـاعدًا واربـط عينيـه واضـرب رقبتـه، فخـاف سـاعد علـى نفسـه وقـال لـه: يـا ملـك الزمـان أعطنـي األمـان 
فقـال سـاعد:  ؟فقال له: قل لي ولك األمان فقال لـه سـاعد: إن ولـدك عاشـق فقـال لـه الملـك: ومـن معشـوقته

  قباء من البقجة التي أهداها إليكم سليمان نبي اهللا. بنت ملك من ملوك الجان فإنه رأى صورتها في
فعنــد ذلــك قــام الملــك ودخــل علــى ابنــه ســيف الملــوك وقــال لــه: يــا ولــدي أي شــيء دهــاك ومــا هــذه الصــورة  

فقــال ســيف الملــوك: يــا أبــت كنــت أســتحي منــك ومــا كنــت أقــدر أن  ؟وألي شــيء لــم تخبرنــي ؟التــي عشــقتها
أحدًا على شيء منه أبدًا، واآلن قد علمت بحـالي فـانظر كيـف تعمـل فـي  أذكر لك ذلك، وال أقدر أن أظهر

مداواتي، فقال له أبوه: كيف تكون الحيلة لو كانت هذه من بنات اإلنس كنا دبرنا حيلة فـي الوصـول إليهـا، 
ولكــن هــذه مــن بنــات ملــوك الجــن ومــن يقــدر عليهــا إال إذا كــان ســليمان بــن داود فإنــه هــو الــذي يقــدر علــى 

ولكن يا ولدي قم في هذه الساعة واشتغل باألكـل والشـرب واصـرف الهـم والغـم عـن قلبـك، وأنـا أجـيء  ذلك،
لك بمائة بنت من بنات الملوك وما لك ببنات الجان التي ليس لنا قدرة عليهم وال هـم مـن جنسـنا، فقـال لـه: 



ال له ابنه: أحضـر لنـا جمعـي فق ؟أنا ال أتركها وال أطلب غيرها، فقال له الملك: كيف يكون العمل يا ولدي
التجار والمسافرين والسواحين في البالد لنسألهم عن ذلك لعـل اهللا يـدلنا علـى بسـتان أرم وعلـى مدينـة بابـل، 
فأمر الملك عاصم أن يحضر كل تاجر في المدينة وكـل غريـب فيهـا وكـل رئـيس فـي البحـر، فلمـا حضـروا 

م فمـا أحـد مـنهم عـرف هـذه الصـفة وال أخبـر عنهـابخبر سألهم عن مدينة بابل وعن جزيرتهـا وعـن بسـتان ار 
وعند انفضاض المجلس قال واحد منهم: يا ملك الزمان إن كنـت تريـد أن تعـرف فعليـك بـبالد الصـين فإنهـا 
مدينة كبيرة ولعل أحدًا نمهم يدلك على مقصودك، ثم إن سيف الملوك قـال: يـا أبـي جهـز لـي مركبـًا للسـفر 

أبوه: يا ولدي اجلس أنت على كرسي مملكتـك واحكـم فـي الرعيـة وأنـا أسـافر إلـى  إلى بالد الصين، فقال له
بالد الصين وأمضي إلى هذا األمر بنفسي فقـال سـيف الملـوك: يـا أبـي إن هـذا األمـر يتعلـق بـي ومـا يقـدر 
أحد أن يفتش عليه مثلث وأي شيء يجري إذا كنـت تعطينـي اذنـًا بالسـفر فاسـافر وأتغـرب مـدة مـن الزمـان، 

إن وجــدت لهــا خبــرًا حصــل المــراد وٕان لــم أجــد لهــا خبــرًا يكــون فــي الســفر انشــراح صــدري ونشــاط خــاطري فــ
  ويهون أمري بسبب ذلك وٕان عشت رجعت إليك سالمًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الواحدة والعشرين بعد السبعمائة 
ســيف الملــوك قــال لوالــده الملــك عاصــم: جهــز لــي مركبــًا ألســافر فيهــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن 

إلى بالد الصين حتى أفتش على مقصودي فإن عشت رجعت إليك سالمًا، فنظر الملك إلى ابن فلـم يـر لـه 
حيلة غير أنه يعمل له الذي يرضيه فأعطاه اذنًا بالسفر وجهز له أربعين مركبًا وعشرين ألـف مملـوك غيـر 

طـاه أمــواًال وخـزائن وكـل شــيء يحتـاج إليـه مــن آالت الحـرب وقـال لــه: سـافر يـا ولــدي فـي خيــر االتبـاع وأع
وعافيــة وســالمة وقــد اســتودعتك مــن ال تضــيع عنــده الودائــع فعنــد ذلــك ودعــه أبــوه وأمــه وشــحنت المراكــب 

  بالماء والزاد والسالح والعساكر ثم سافروا ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا إلى مدينة الصين.
فلمـا ســمع أهــل الصــين أنــه وصــل إلــيهم أربعـون مركبــًا مشــحونًا بالرجــال والعــدد والســالح والــذخائر اعتقــدوا  

أنهــم أعــداء جــاؤا إلــى قتــالهم وحصــارهم فقفلــوا أبــواب المدينــة وجهــزوا المنجنيقــات، فلمــا ســمع الملــك ســيف 
إلـى ملـك الصـين وقولـوا لـه إن الملوك ذلك أرسل إلـيهم مملـوكين مـن مماليكـه الخـواص، وقـال لهـم: امضـيا 

هذا سيف الملوك بن الملك عاصـم جـاء إلـى مـدينتك ضـيفًا ليتفـرج فـي بـالدك مـدة مـن الزمـان وال يقاتـل وال 
يخاصم فإن قبلته ضيفًا ليتفرج في بالدك مدة من الزمان وال يقاتل وال يخاصم فإن قبلته نـزل عنـدك وٕان لـم 

دينتك، فلمــا وصــل المملــوكين إلــى المدينــة قــالوا: نحــن رســل تقبلــه رجــع وال يشــوش عليــك وال علــى أهــل مــ
الملك سيف الملوك ففتحوا لهم البـاب وذهبـوا بهـم وأحضـروهم عنـد ملكهـم وكـان اسـمه قعفوشـاه، وكـان بينـه 
وبين الملك عاصم قبل تاريخه معرفة، فلما سمع أن الملك القادم عليه سيف الملوك بن الملـك عاصـم خلـع 

تح األبــواب وجهــز الضــيافات وخــرج بنفســه مــع خــواص دولتــه وجــاء إلــى ســيف الملــوك علــى الرســل وأمــر بفــ
وتعانقا، وقال له: أهًال وسهًال ومرحبًا بمن قدم علينـا وأنـا مملوكـك ومملـوك أبيـك ومـدينتي بـين يـديك، وكـل 



ره ما تطلبه يحضر إليك وقـدم لـه الضـيوفات والـزاد فـي مواضـع اإلقامـات، وركـب سـيف الملـوك وسـاعد وزيـ
ــوا المدينــة وضــربت الكاســات  ومعهــم خــواص دولتــه وبقيــة العســاكر وســاروا فــي ســاحل البحــر إلــى أن دخل
ودقت البشائر وأقاموا فيها أربعين يومًا فـي ضـيافات حسـنة، ثـم بعـد ذلـك قـال لـه: يـا ابـن أخـي كيـف حالـك 

يها الملك قعفوشاه: ما جـاء فقال له سيف الملوك: يا ملك أدام اهللا تعالى تشريفها بك أ ؟هل أعجبتك بالدي
بــك إلــى حاجــة طــرأت لــك، وأي شــيء تريــده مــن بــالدي فأنــا أقضــيه لــك، فقــال لــه الملــك ســيف: يــا ملــك إن 
حــديثي عجيــب وهــو أنــي عشــقت صــورة بديعــة الجمــال فبكــى ملــك الصــين رحمــة لــه وشــفقة عليــه وقــال: مــا 

ع الســواحين والمســافرين ومــن لــه عــادة فقــال لــه: أريــد منــك أن تحضــر لــي جميــ ؟تريــد اآلن يــا ســيف الملــوك
باألســفار حتــى أســألهم عــن صــاحبة هــذه الصــورة لعــل أحــدًا مــنهم يخبرنــي بهــا فأرســل الملــك قعفوشــاه إلــى 
النواب والحجاب واألعوان وأمـرهم أن يحضـروا جميـع مـن فـي الـبالد مـن السـواحين والمسـافرين فأحضـروهم 

وشــاه، ثــم ســألهم الملــك ســيف الملــوك عــن مدينــة بابــل وعــن وكــانوا جماعــة كثيــرة فــاجتمعوا عنــد الملــك قعف
بســتان أرم فلــم يــرد عليــه أحــدًا مــنهم جوابــًا فتحيــر الملــك ســيف الملــوك فــي أمــره ثــم بعــد ذلــك قــال واحــد مــن 
رؤســاء البحريــة: ايهــا الملــك إن أردت أن تعلــم هــذه المدينـــة وذاك البســتان فعليــك بــالجزائر التــي فــي بـــالد 

أمر سيف الملوك أن يحضروا المراكب ففعلوا ونقلـوا فيهـا المـاء والـزاد وجميـع مـا يحتـاجون الهند، فعند ذلك 
إليه وركب سيف الملوك وساعد وزيره بعد أن ودعوا الملك قعفوشاه وسافروا في البحر مدة أربعة أشهر في 

ن كــل مكــان ريــح طيبــة ســالمين مطمئنــين فــاتفق أنــه خــرج علــيهم ريــح فــي يــوم مــن األيــام وجــاءهم المــوج مــ
ونزلــت علــيهم األمطــار وتغيــر البحــر مــن شــدة الــريح، ثــم ضــربت المراكــب بعضــها بعضــًا مــن شــدة الــريح 
فانكسرت جميعها، وكذلك الزوارق الصغيرة وغرقوا جميعهم وبقي سيف الملوك مع جماعة من مماليكـه فـي 

لملــوك عينيــه، فلــم يــر زورق صــغير، ثــم ســكت الــريح وســكن بقــدرة اهللا تعــالى وطلعــت الشــمس ففــتح ســيف ا
شــيئًا مــن المراكــب ولــم يــر غيــر الســماء والمــاء وهــو ومــن معــه فــي الــزورق الصــغير فقــال لمــن معــه مــن 

فقــالوا لــه: يــا ملــك الزمــان لــم يبــق مراكــب وال  ؟مماليكــه: أيــن المرابــك والــزوارق الصــغيرة وأيــن أخــي ســاعد
، فصـرخ سـيف الملـوك وقـال كالمـة ال يخجــل زوارق وال مـن فيهـا فـإنهم غرقـوا كلهـم وصـاروا طعامــًا للسـمك

قائلها وهي: ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصار يلطم على وجهه وأراد أن يرمي نفسـه فـي البحـر، 
فمنعــه المماليــك وقــالوا لــه: يــا ملــك أي شــيء يفيــدك هــذا فأنــت الــذي فعلــت بنفســك هــذه الفعــال ولــو ســمعت 

  ذا شيء ولكن كل هذا مكتوب من القدم بإرادة باري النسم.كالم أبيك ما كان جرى عليك من ه
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن سيف الملوك لما أراد أن يرمي نفسه في البحر منعته المماليـك وقالـت  

ذا، فأنــت فعلــت بنفســك هــذه الفعــال ولكــن هــذا شــيء مكتــوب بــإرادة بــارئ النســم حتــى لــه: أي شــيء يفيــد هــ
يســتوفي العبــد مــا كتــب اهللا تعــالى عليــه وقــد قــال المنجمــون ألبيــك عنــد والــدتك: إن ابنــك هــذا تجــري عليــه 



: ال الشدائد كلها وحينئذ ليس عليه إال الصبر حتى يفجر اهللا عنا الكرب الذي نحن فيـه فقـال سـيف الملـوك
  حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، ال مفر من قضاء اهللا تعالى وال مهرب.

ثم غرق في بحر األفكار وجرت دموعه على خده كالمدرار، ونام ساعة من النهار، ثم استفاق وطلب شـيئًا 
ة يتوجـه بهـم من األكل فأكل حتى اكتفى ورفعوا الزاد من قدامه والزورق سـائرًا بهـم، ولـم يعلمـوا إلـى أي جهـ

مع األمواج والرياح ليًال ونهارًا مدة مديدة مـن الزمـان حتـى فـرغ مـنهم الـزاد وذهبـوا عـن الرشـاد وصـاروا فـي 
أشد ما يكون من الجوع والعطش والقلق وٕاذا بجزيرة قد الحت لهم على بعد فصارت الرياح تسوقهم إلـى أن 

ه واحدًا، ثم توجهوا إلى تلك الجزيـرة فـرأوا فيهـا فواكـه وصلوا إليها وأرسوا عليها وطلعوا من الزورق وتركوا في
كثيرة من سائر األلوان فأكلوا حتى اكتفوا، وٕاذا هم بشخص جالس علـى قطعـة لبـاد سـوداء فـوق صـخرة مـن 
الحجــر، وحواليــه الزنــوج وهــم جماعــة كثيــرة واقفــون فــي خدمتــه. فجــاء هــؤالء الزنــوج وأخــذوا ســيف الملــوك 

يدي ملكهم وقالوا: إنـا لقينـا هـذه الطيـور بـين األشـجار وكـان الملـك جائعـًا فأخـذ مـن  ومماليكه وأوقفوهم بين
  المماليك اثنين وذبحهما وأكلهما.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد السبعمائة 
ســيف الملــوك ومماليكــه وأوقفــوهم بــين يــدي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الزنــوج لمــا أخــذوا الملــك  

ملكهم، وقالوا له: يا ملك إنا لقينا هذه الطيور بين األشجار أخذ ملكهم مملوكين وذبحهما وأكلهمـا فلمـا رأى 
ســيف الملــوك هــذا األمــر خــاف علــى نفســه وبكــى. فلمــا ســمع الملــك بكــاءه وتعديــده قــال: إن هــؤالء الطيــور 

ني أصواتهم فـاجعلوا كـل واحـد مـنهم فـي قفـص فحطـوا كـل واحـد مـنهم فـي مليحة الصوت والنغمة قد أعجبت
قفص، وعلقوهم على راس الملك ليسمع أصواتهم ومماليكه في األقفاص والزنوج يطعمـونهم ويسـقونهم، وهـم 
ساعة يبكون وساعة يضحكون وساعة يتكلمون وساعة يسـكتون كـل هـذا وملـك الزنـوج يتلـذذ بأصـواتهم ولـم 

الحالـة مـدة مـن الزمـان وكـان للملـك بنـت متزوجـة فـي جزيـرة أخـرى فسـمعت أن أباهـا عنـده  يزالوا علـى تلـك
طيور لها أصوات مليحة، فأرسلت جماعة إلى أبيها تطلب منه شيئًا مـن الطيـور، فأرسـل إليهـا أبوهـا سـيف 

ــبهم. فلمــا وصــلوا إليهــا ونظــ رتهم الملــوك وثالثــة مماليــك فــي أربعــة أقفــاص مــع القاصــد الــذي جــاء فــي طل
أعجبوهــا، فــأمرت أن يطلعهــم فــي موقــع فــوق رأســها فصــار ســيف الملــوك يتعجــب ممــا جــرى لــه ويتفكــر مــا 
كان فيه من العز وصار يبكي على نفسه والمماليك الثالثة يبكون على أنفسهم، كل هذا وبنت الملك تعتقد 

يرهـا وأعجبهـا يصـير لـه أنهم يغنون وكانت عادة بنت الملك إذا وقع عندها أحـد مـن بـالد مصـر، أو مـن غ
عندها منزلة عظيمة وكان بقضاء اهللا تعالى وقـدره أنهـا لمـا رأت سـيف الملـوك أعجبهـا حسـنه وجمالـه وقـده 
واعتدالــه فــأمرت بــإكرامهم واتفــق أن اختلــت يومــًا مــن األيــام بســيفي الملــوك وطلبــت منــه أن يجامعهــا فــأبى 

وبحـب الـذي أهـواه كئيـب ومـا أرضـى بغيـر وصـاله سيف الملوك ذلك وقال لها: يـا سـيدتي أنـا رجـل غريـب 
فصـــارت بنـــت المـــالك تالطفـــه وتـــراوده فـــامتنع منهـــا ولـــم تقـــدر أن تـــدنو منـــه وال أن تصـــل إليـــه بحـــال مـــن 



األحوال، فلما أعياها أمره غضبت عليه وعلى مماليكه، وأمـرتهم أن يخـدموها وينقلـوا المـاء والحطـب فمكثـوا 
عيـــا الملـــك ســـيف ذلـــك الحـــال وأرســـل يتشـــفع الملكـــة، عســـى أن تعـــتقهم علـــى هـــذه الحالـــة أربـــع ســـنوات، فأ

ويمضوا إلى حال سبيلهم ويستريحوا مما هم فيه، فأرسلت أحضـرت سـيف الملـوك وقالـت: إن وافقتنـي علـى 
غرضــي أعتقــك مــن الــذي أنــت فيــه وتــروح لــبالدك ســالمًا غانمــًا ومــا زالــت تتضــرع إليــه وتأخــذ بخــاطره فلــم 

فأعرضــت عنــه مغضــبة وســار ســيف الملــوك والمماليــك عنــدها فــي الجزيــرة علــى تلــك  يجبهــا إلــى مقصــودها
الحالة وعرف أهلها أنهم طيور بنت الملك فلم يتجاسر أحد من اهل المدينة أن يضرهم بشـيء وصـار قلـب 
بنت الملك مطمئنًا عليهم، وتحققت أنهم ما بقي لهم خالص من هذه الجزيرة فصـاروا يغيبـون عنهـا ليـومين 

لثالثـة ويـدورون فــي البريـة ليجمعــوا الحطـب مــن جوانـب الجزيـرة ويــأتوا بـه إلــى مطـبخ بنــت الملـك، فمكثــوا وا
علــى هــذه الحالــة خمــس ســنوات، فــاتفق أن ســيف الملــوك قعــد هــو ومماليكــه يومــًا مــن األيــام علــى ســاحل 

فتــذكر أمــه وأبــاه  البحــري يتحــدثون فيمــا جــرى فالتفــت ســيف الملــوك فــرأى نفســه فيهــذا المكــان هــو ومماليكــه
  وأخاه ساعدًا وتذكر العز الذي كان فيه، فبكى وزاد في البكاء والنحيب وكذلك المماليك بكوا مثله.

ثم قال له المماليك: يا ملك الزمان إلى متى تبكـي، والبكـاء ال يفيـد وهـذا أمـر مكتـوب علـى جباهنـا بتقـدير  
الصــبر، لعــل اهللا ســبحانه وتعــالى الــذي ابتالنــا بهــذه  اهللا عــز وجــل، وقــد جــرى القلــم بمــا حكــم ومــا ينفعنــا إال

الشدة يفرجها عنا فقال لهم سيف الملوك: يا اخواني كيف نعمل فـي خالصـنا مـن هـذه الملعونـة وال أرى لنـا 
خالصًا إال أن يخلصنا اهللا منها بفضله، ولكن خطر ببـالي أننـا نهـرب ونسـتريح مـن هـذا التعـب، فقـالوا لـه: 

ــا ملــك الزمــان أيــ ن نــروح مــن هــذه الجزيــرة وهــي كلهــا غــيالن يــأكلون بنــي آدم وكــل موضــع توجهنــا إليــه ي
وجدونا فيـه فإمـا أن يأكلونـا وٕامـا أن يأسـرونا ويردونـا إلـى موضـعنا وتغضـب علينـا بنـت الملـك، فقـال سـيف 

وا لـه: الملوك: أنا أعمل لكم شيئًا لعـل اهللا تعـالى يسـاعدنا بـه علـى الخـالص ونخلـص مـن هـذه الجزيـرة فقـال
فقــال: نقطــع مــن هــذه األخشــاب الطــوال ونفتــل مــن قشــرها حبــاًال، ونــربط بعضــها فــي بعــض  ؟كيــف تعمــل

ونجعلها فلكًا ونرميـه فـي البحـر ونملـؤه مـن تلـك الفاكهـة، ونعمـل لـه مجـاذيف وننـزل فيـه لعـل اهللا تعـالى أن 
ب الـذي يرسـلنا إلـى بـالد الهنـد يجعل لنا فرجـًا فإنـه علـى كـل شـيء قـدير، وعسـى اهللا أن يرزقنـا الـريح الطيـ

ونخلــص مــن هــذه الملعونــة فقــالوا لــه: هــذا رأي حســن وفرحــوا بــه فرحــًا شــديدًا وقــاموا فــي الوقــت والســاعة 
يقطعــون األخشــاب لعمــل الفلــك ثــم فتلــوا الحبــال لــربط األخشــاب فــي بعضــها واســتمروا علــى ذلــك مــدة شــهر 

يروحــون بــه إلــى مطــبخ بنــت الملــك ويجعلــون بقيــة وكــل يــوم فــي آخــر النهــار يأخــذون شــيئًا مــن الحطــب، و 
  لنهار ألشغالهم في صنع الفلك إلى أن أتموه.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
 

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد السبعمائة 
فتلـوا الحبـال قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن سيف الملـوك ومماليكـه لمـا قطعـوا األخشـاب مـن الجزيـرة و 

وربطوا الفلك الذي عملوه، فلما فرغوا من عمله رموه في البحر وسقوه من الفواكه التي فـي الجزيـرة مـن تلـك 



األشجار وتجهزوا في آخر يومهم ولم يعلموا أبدًا بما فعلوا، ثـم ركبـوا فـي ذلـك الفلـك وسـاروا فـي البحـر مـدة 
الزاد وصاروا في أشد ما يكون من الجوع والعطـش، وٕاذا أربعة أشهر، ولم يعلموا أين يذهب بهم وفرغ منهم 

بــالبحر قــد أرغــى وأزبــد وطلــع منــه أمــواج عاليــة، فأقبــل علــيهم تمســاح هائــل ومــد يــده وخطــف مملوكــًا مــن 
المماليـك وبلعـه، فلمـا رأى ســيف الملـوك ذلـك التمسـاح فعــل بـالمملوك ذلـك الفعـل بكــى بكـاء شـديدًا، وصــار 

باقي وحدهما وبعدا عـن مكـان التمسـاح وهمـا خائفـان، ولـم يـزاال كـذلك حتـى ظهـر في الفلك هو والمملوك ال
لهما يومًا من األيام جبـل عظـيم هائـل عـال شـاهق فـي الهـواء ففرحـا بـه وظهـر لهمـا بعـد هـذه الجزيـرة فجـدا 

  في السير إليها وهما مستبشران بدخولهما الجزيرة.
لـت أمواجـه وتغيـرت حاالتـه، فرفـع التمسـاح رأسـه ومـد يـده فبينما هما على تلك الحالة، وٕاذا بالبحر هـاج وع

فأخــذ المملــوك الــذي بقــي مــن مماليــك ســيف الملــوك وبلعــه، فصــار ســيف الملــوك وحــده حتــى وصــل إلــى 
الجزيرة وصال يعالج إلى أن صعد فدق الجبل، ونظر فرأى غابة فدخل الغابة ومشى بـين األشـجار وصـار 

طلــع فوقهــا مــا يزيــد عــن عشــرين قــردًا راكبــًا كــل واحــد مــنهم أكبــر مــن  يأكــل مــن الفواكــه فــرأى األشــجار وقــد
البغــل، فلمــا رأى ســيف الملــوك هــذه القــرود حصــل لــه خــوف شــيديد، ثــم نزلــت القــرود واحتــاطوا بــه مــن كــل 
جانب وبعد ذلك ساروا أمامه وأشاروا إليـه أن يتـبعهم ومشـوا، فمشـى سـيف الملـوك خلفهـم ومـا زالـوا سـائرين 

حتــى أقبلــوا علــى قلعــة عاليــة البنيــان مشــيدة األركــان، فــدخلوا تلــك القلعــة ودخــل ســيف الملــوك  وهــو تــابعهم
وراءهــم فــرأى فيهــا مــن ســائر التحــف والجــواهر والمعــادن مــا يكــل عــن وصــفه اللســان، ورأى فــي تلــك القلعــة 

  شابًا ال نبات بعارضه لكنه طويل زائد الطول.
بـه، ولـم يكـن فـي تلـك القلعـة غيـر ذلـك الشـاب مـن البشـر، ثـم فلما رأى سيف الملوك ذلك الشاب اسـتأنس  

إن الشــاب لمــا رأى ســيف الملــوك أعجبــه غايــة اإلعجــاب، فقــال لــه: مــا اســمك ومــن أي الــبالد أنــت وكيــف 
فـــأخبرني بحـــديثك وال تكـــتم شـــيئًا فقـــال لـــه ســـيف الملـــوك: أنـــا واهللا مـــا وصـــلت إلـــى هنـــا  ؟وصـــلت إلـــى هنـــا

مقصودي، وأنا ما أزال أسير من مكان إلى مكان آخر حتى أنـال مطلـوبي أو  بخاطري وال كان هذا المكان
يكون سعيي إلى مكـان فيـه أجلـي فـأموت، ثـم إن الشـاب التفـت إلـى قـرد وأشـار إليـه، فغـاب القـرد سـاعة ثـم 
أتى ومعه قرود مشددة الوسط بالفوط الحريـر وقـدموا السـماط ووضـعت عليـه نحـو مائـة صـحفة مـن الـذهب 

يهـــا مـــن ســـائر األطعمـــة وصـــارت القـــرود واقفـــة علـــى عـــادة األتبـــاع بـــين يـــدي الملـــوك ثـــم أشـــار والفضـــة وف
للحجــاب بــالقعود فقعــدوا ووقــف الــذي عاتــه الخــدم ثــم أكلــوا حتــى اكتفــوا، ثــم رفعــوا الســماط وأتــوا بطشــوت 

لشـراب فشـربوا وأباريق من الذهب فغسلوا أيديهم ثـم جـاؤوا بـأواني الشـراب نحـو أربعـين آنيـة فيهـا أنـواع مـن ا
وتلذذوا وطربـوا وطـاب لهـم وقـتهم وجميـع القـرود يرقصـون ويلعبـون وقـت اشـتغال اآلكلـين باألكـل، فلمـا رأى 

  سيف الملوك ذلك تعجب منهم ونسي ما جرى له من الشدائد.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد السبعمائة 
نــي أيهــا الملــك الســعيد، أن ســيف الملــوك لمــا رأى فعــل القــرود ورقصــهم تعجــب مــنهم ونســي مــا قالــت: بلغ

جرى له من الغربة وشدائدها فلما كان الليل أوقدوا الشموع ووضعوها في الشـمعدانات الذهبيـة والفضـية، ثـم 
مــا أصــبح الصــباح قــام أتــوا بــأواني النقــل والفاكهــة فــأكلوا ولمــا جــاء وقــت النــوم فرشــوا لهــم الفــرش ونــاموا، فل

الشاب على عادته ونبه سيف الملـوك وقـال لـه: اخـرج رأسـك مـن الشـباك وانظـر إلـى أي شـيء هـذا الواقـف 
تحت الشباك فنظر فرأى قرودًا قد مألت الفال الواسع والبرية كلها ومـا يعلـم عـدد القـرود إال اهللا تعـالى فقـال 

ألي شيء اجتمعـوا فـي هـذا الوقـت فقـال لـه الشـاب: إن سيف الملوك هؤالء قرود كثيرون قد مألوا الفضاء و 
هذه عادتهم وجميع ما في الجزيرة قد أتى وبعضهم جاء من سفر يـومين أو ثالثـة فـإنهم يـأتون فـي كـل يـوم 
سبت ويقفون هنا حتى أنتبه من منامي وأخرج رأسي من هذا الشـباك فحـين يبصـرونني يقبلـون األرض بـين 

.وأخرج رأســـه مـــن الشـــباك حتـــى راوه فلمـــا نظـــروه قبلـــوا األرض بـــين يديـــه يـــدي ثـــم ينصـــرفون إلـــى أشـــغالهم
وانصرفوا ثم إن سيف الملوك قعد عند الشاب مدة شهر كامل وبعد ذلك ودعه وسافر فأمر الشاب نفرًا مـن 
القـرود نحـو المائـة قـرد بالســفر معـه، فسـافروا فـي خدمــة سـيفالملوك مـدة سـبعة أيــام حتـى أوصـلوه إلـى آخــر 

ثم ودعوه ورجعوا إلـى أمـاكنهم وسـافر سـيف الملـوك وحـده فـي الجبـال والـتالل والبـراري والقفـار مـدة  جزائرها
أربعة أشهر يومًا يجوع ويومًا يشبع ويومًا يأكل الحشائش، ويومًا يأكل من ثمر األشجار وصار يتندم علـى 

فـرأى شـبحًا أسـود يلـوح علـى ما فعل بنفسه وعلى خروجه من عند ذلك الشاب وأراد أن يرجع إليه على أثره 
ــدة ســوداء أم كيــف الحــال ولكــن ال ارجــع حتــى أنظــر أي شــيء هــذا  بعــد فقــال فــي نفســه: هــل هــذه هــي بل

  الشبح.
فلما قرب منـه رآه قصـرًا عـالي البنيـان وكـان الـذي بنـاه يـافج بـن نـوح عليـه السـالم وهـو القصـر الـذي ذكـره  

ة وقصر مشيد. ثـم إن سـيف الملـوك جلـس علـى بـاب القصـر اهللا تعالى في كتابه العزيز وبقوله وبئر معطل
فمـن يخبرنـي بحقيقـة األمـر وهـل  ؟وقال في نفسه: يا ترى مـا شـأن داخـل هـذا القصـر ومـن فيـه مـن الملـوك

فقعـد يتفكـر سـاعة زمانيـة ولـم يجـد أحـدًا بداخلـه وال يخـرج منـه فقـام يمشـي  ؟سكانه من اإلنـس أو مـن الجـن
حتى دخل القصر فوجد في طريقه سبعة دهاليز فلم يـر أحـد ونظـر علـى يمينـه  وهو متوكل على اهللا تعالى

ثالثة أبواب وقدامه باب عليه ستارة مسبولة فتقدم إلى ذلك الباب ورفع الستارة بيده ومشى داخل البـاب وٕاذا 
 هو بإيوان كبير مفروش بالبسط الحرير وفي صدر ذلك اإليوان تخت من الذهب وعليه بنت جالسـة وجههـا

مثــل القمــر، وعليهــا ملبــوس الملــوك وهــي كــالعروس فــي ليلــة زفافهــا وتحــت التخــت اربعــون ســماطًا وعليهــا 
صحاف الذهب والفضة وكلها مآلنة باألطعمة الفاخرة فلما رآها سيف الملوك أقبل عليها وسلم فـردت عليـه 

نـي ملـك ابـن ملـك فقالـت فقـال: أنـا مـن خيـار اإلنـس وإ  ؟السالم وقالت له: هل أنت من اإلنس أو من الجن
له: وأي شيء تريد دونك وهذا الطعام وبعد ذلك حدثني بحديثك من أوله إلى آخره وكيـف وصـلت إلـى هـذا 
الموضع فجلس سيف الملوك على السماط، وكشف المكبة عن السفرة وكان جائعًا وأكل من تلك الصحاف 

ومــن أيــن  ؟ومــا اســمك ؟ه: مــن أنــتحتــى شــبع، وغســل يديــه وطلــع علــى التخــت وقعــد عنــد البنــت فقالــت لــ



فقال لها سيف الملـوك: أمـا أنـا فحـديثي طويـل، فقالـت: قـل لـي: مـن أيـن ومـا  ؟ومن أوصك إلى هنا ؟جئت
فقال لها: أخبريني أنت ما شأنك وما اسمك ومن جـاء بـك إلـى هنـا وألي  ؟سبب مجيئك إلى هنا وما مرادك

: أنا اسمي دولة خـاتون بنـت ملـك الهنـد، وأبـي سـاكن فقالت البنت ؟شيء أنت قاعدة في هذا المكان وحدك
في مدينة سرنديب ولبي بستان ملـيح كبيـر فـي بـالد الهنـد وأقطارهـا أحسـن منـه، فيـه حـوض كبيـر، فـدخلت 
فــي ذلــك البســتان يومــًا مــن األيــام مــع جــواري وتعريــت أنــا وجــواري ونزلنــا فــي ذلــك الحــوض وصــرنا نلعــب 

لســحاب نــزل علــي وخطفنــي مــن بــين الجــواري وطــار بــي بــين األرض وننشــرح فلــم اشــعر إال وشــيء مثــل ا
  والسماء وهو يقول: دولة خاتون التخافي وكوني مطمئة القلب.

ثـم طـار بـي مــدة قليلـة وبعـد ذلــك أنزلنـي فـي هــذا القصـر، ثـم انقلـب مــن وقتـه وسـاعته فــإذا هـو شـاب ملــيح 
سـيدي، فقـال: أنـا ابـن الملـك األزرق ملـك  فقلـت: ال يـا ؟حسن الشـباب نظيـف الثيـاب، وقـال لـي: أتعرفيننـي

الجــان وأبــي ســاكن فــي قلعــة القلــزوم وتحــت يــده ســتمائة ألــف مــن الجــن الطيــارة والغواصــين واتفــق لــي أنــي 
كنت عابرًا في طريقـي ومتوجهـًا إلـى حـال سـبيلي فرأيتـك وعشـقتك ونزلـت عليـك وخطفتـك مـن بـين الجـواري 

عي ومسـكني، فـال أحـد يصـل إليـه قـط ال مـن الجـن وال مـن وجئـت بـك إلـى هـذا القصـر المشـيد، وهـو موضـ
اإلنس ومن الهند إلى هنا مسير مائـة وعشـرين سـنة، فتحققـي أنـك ال تنظـرين بـالد أبيـك وأمـك أبـدًا فاقعـدي 
عندي في هذا المكان مطمئنة القلب والخـاطر، وأنـا أحضـر بـين يـديك كـل مـا تطلبينـه ثـم بعـد ذلـك عـانقني 

  وقبلني.
  الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد

 

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن البنت قالت لسـيف الملـوك: ثـم إن ابـن الجـان بعـد أن أخبرنـي عـانقني  

هــذا وقبلنـي وقـال لـي: اقعـدي هنـا وال تخـافي مـن شـيء ثــم تركنـي وغـاب عنـي سـاعة وبعـد ذلـك أتـى ومعـه 
السماط والفرش والبسـط، ولكـن لـم يجـيء إال فـي كـل يـوم ثالثـاء وعنـد مجيئـه يأكـل ويشـرب معـي ويعـانقني 
ويقبلني وأنا بنـت بكـر علـى الحالـة التـي خلقنـي اهللا عليهـا، ولـم يفعـل بـي شـيئًا وأبـي اسـمه تـاج الملـوك ولـم 

فقال لهـا سـيف الملـوك: إن حـديثي يعلم أني بخير ولم يقع لي على اثر وهذا حديثي فحدثني أنت بحديثك، 
طويــل وأخــاف أن أحــدثك بــه يطــول الوقــت علينــا فيجــيء العفريــت، فقالــت لــه: إنــه لــم يســافر مــن عنــدي إال 
قبل دخولك بساعة، وال يأتي إال في يـوم الثالثـاء فاقعـد واطمـئن وطيـب خـاطرك وحـدثني بمـا جـرى لـك مـن 

ثـم ابتـدأ بحديثـه حتـى أكملـه مـن األول إلـى اآلخـر فلمـا األول إلى اآلخر، فقال سيف الملوك سمعًا وطاعـة 
وصــل إلــى آخــر حكايــة بديعــة الجمــال تغرغــرت عينــاه بالــدموع الغــزار، وقالــت: مــا هــو ظنــي فيــك يــا بديعــة 
الجمال آه من الزمان يا بديعـة الجمـال، مـا تـذكرينني وتقـولين أيـن راحـت أختـي دولـة خـاتونن ثـم إنهـا زادت 

ف حيث لم تذكرها بديعة الجمال فقال لها سيف الملوك: يا دولة خاتون إنك إنسـية في البكاء وصارت تتأس
فقالـت لـه: إنهـا أختـي مـن الرضـاع وسـبب ذلـك أن أمـي نزلـت تتفـرج  ؟وهي جنية فمن أين تكون هذه أختك



ءهـا في البستان فجاءها الطلق، فولدتني في البستان وكانت أم بديعة الجمال في البستان هي وأعوانها، فجا
الطلق فنزلت في طرف البستان وولدت بديعة الجمال، وأرسلت بعض جواريها إلى أمي تطلـب منهـا طعامـًا 
وحــوائج الــوالدة فبعثــت إليهــا أمــي مــا طلبتــه وعزمــت عليهــا فقامــت وأخــذت بديعــة الجمــال وأتــت إلــى أمــي 

رين، وبعـد ذلـك سـافرت فأرضعت أمي بديعة الجمال، ثم أقامت أمها وهي معها عندنا فـي البسـتان مـدة شـه
إلــى بالدهــا وأعطــت أمــي حاجــة وقالــت لهــا: إذا احتجــت إلــي أجيئــك فــي وســط البســتان وكانــت تــأتي بديعــة 
الجمال مع أمها في كل عام، ويقيمان عندنا مدة من الزمان ثم يرجعان إلى بالدهما فلو كنت أنا عند أمـي 

نا مثـل العـادة كنـت أتحيـل عليهـا بحيلـة حتـى يا سـيف الملـوك ونظرتـك عنـدنا فـي بالدنـا ونحـن مجتمـع شـمل
أوصــلك إلــى مــرادك ولكــن أنــا فــي هــذا المكــان وال يعرفــون خبــري، فلــو عرفــوا خبــري وعلمــوا أنــي هنــا كــانوا 

فقـال سـيف  ؟قادرين علـى خالصـي مـن هـذا المكـان ولكـن األمـر إلـى اهللا سـبحانه وتعـالى وأي شـيء أعمـل
لـى حيـث يريـد اهللا تعـالى فقالـت لـه: ال نقـدر علـى ذلـك واهللا لـو الملوك: قومي وتعـالي معـي نهـرب ونسـير إ

هربنا مسيرة سنة لجاء هذا الملعون في سرعة ويهلكنا فقـال سـيف الملـوك: أنـا أختفـي فـي موضـع وٕاذا جـاز 
علي أضربه بالسيف فأقتله، فقالت له: ما تقدر أن تقتله إال إن قتلت روحه، فقال لها سـيف الملـوك وروحـه 

فقالت: أنا سألته عنها مرات عديـدة فلـم يقـر لـي بمكانهـا، فـاتفق أنـي ألححـت عليـه يومـًا مـن  ؟نفي أي مكا
فقلـت لـه: يـا حـاتم أنـا  ؟األيام، فاغتاظ مني وقال لي: كم تسألينني عـن روحـي مـا سـبب سـؤالك عـن روحـي

مــا أحفــظ لروحــك مــا بقــي لــي أحــد غيــرك إال اهللا وأنــا مادمــت بالحيــاة لــم أزل معانقــة لروحــك وٕان كنــت أنــا 
وأحطها في وسط عيني فكيف تكون حياتي بعدك، وٕاذا عرفت روحك حفظتها مثل عينـي اليمـين فعنـد ذلـك 
قال لي: حين ولدت أخبر المنجمون أن هالك روحي يكون علـى يـد أحـد مـن أوالد الملـوك األنسـية فأخـذت 

بــة ووضــعت روحــي ووضــعتها فــي حوصــلة عصــفور وحبســت العصــفور فــي حــق ووضــعت الحــق فــي عل
العلبــة داخــل ســبع علــب فــي ســبع صــناديق ووضــعت الصــناديق فــي طــابق مــن رخــام فــي جانــب هــذا البحــر 
المحيط ألن هذا الجانب بعيد عن بالد اإلنس وما يقدر أحد مـن اإلنـس أن يصـل إليـه وهـا أنـا قلـت لـك وال 

  تقولي ألحد على هذا فإنه سر بيني وبينك.
  كالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن ال

 

  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن دولــة خــاتون لمــا أخبــرت ســيف الملــوك بــروح الجنــي الــذي خطفهــا  

وبينت له مـا قالـه الجنـي إلـى أن قـال لهـا: وهـذا سـر بيننـا قالـت: فقلـت لـه: ومـن أحدثـه بـه ومـا يـأتيني أحـد 
له ثم قلت له: واهللا إنك جعلت روحك فـي حصـن عظـيم ال يصـل إليـه أحـد، فكيـف يصـل غيرك حتى أقول 

إلــى ذلــك أحــد مــن اإلنــس حتــى لــو فــرض المحــال وقــدر اهللا مثــل مــا قــال المنجمــون فكيــف يكــون أحــد مــن 
فقـال: ربمــا كــان أحـد مــنهم فـي اصــبعه خــاتم سـليمان بــن داود عليـه الســالم، ويــأتي  ؟اإلنـس يصــل إلـى هــذا

ويضــع يــده بهــذا الخــاتم علــى وجــه المــاء ثــم يقلــو: بحــق هــذه األســماء أن تطلــع روح فــالن فيطلــع  إلــى هنــا



التـــابوت فيكســـره والصـــناديق كـــذلك والعلـــب وخيـــرج العصـــفور مـــن الحـــق ويخنقـــه فـــأموت أنـــا، فقـــال ســـيف 
شــاطئ الملــوك: هــو أنــا ابــن الملــك وهــذا خــاتم ســليمان بــن داود عليــه الســالم فــي اصــبعي، فقــومي بنــا إلــى 

البحر حتى نبصر هل كالمه هـذا كـذب أم صـدق، فعنـد ذلـك قـام االثنـان ومشـيا إلـى أن وصـال إلـى البحـر 
ووقفت دولـة خـاتون علـى جانـب البحـر ودخـل سـيف الملـوك فـي المـاء إلـى وسـطه وقـال: بحـق مـا فـي هـذا 

ابـن الملـك األزرق الخاتم مـن األسـماء والطالسـم وبحـق سـليمان عليـه الصـالة والسـالم أن تخـرج روح فـالن 
ـــوك وضـــربه علـــى الحجـــر فكســـره وكســـر  ـــع التـــابوت فأخـــذه ســـيف المل ـــد ذلـــك هـــاج البحـــر وطل الجنـــي فعن
الصـــناديق والعلـــب وأخـــرج العصـــفور مـــن الحـــق وتوجهـــا إلـــى القصـــر وطلعـــا فـــوق التخـــت وٕاذا بغبـــرة هائلـــة 

  وأنا أبلغك مقصودك.وشيء عظيم طائر وهو يقول: ابقني يا ابن الملك وال تقتلني واجعلني عتيقك 
فقالت له دولة خاتون: قد جاء الجني فاقتل العصـفور لـئال يـدخل هـذا الملعـون القصـر ويأخـذه منـك ويقتلـك 
ويقتلني بعدك، فعند ذلك خنـق العصـفور فمـات فوقـع الجنـي علـى األرض كـوم رمـاد أسـود، فقالـت لـه دولـة 

ف الملـوك: المسـتعان بـاهللا تعـالى الـذي بالنـا فقال سي ؟خاتون: قد تخلصنا من يد هذا الملعون وكيف نعمل
فإنــه يــدبرنا ويعيننــا علــى خالصــنا ممــا نحــن فيــه، ثــم قــام ســيف الملــوك وقلــع مــن أبــواب القصــر نحــو عشــرة 
أبواب، وكانت تلك األبواب من الصـندل والعـود ومسـاميرها مـن الـذهب والفضـة ثـم أخـذا حبـاًال كانـت هنـاك 

واب بعضـها فـي بعـض وتعـاون هـو ودولـة خـاتون إلـى أن وصـال بهـا إلـى من الحريـر واالبرسـيم وربطـا األبـ
البحر ورمياها فيه بعد أن صارت فلكًا وربطوه على الشاطئ ثم رجعا إلـى القصـر وحمـال الصـحاف الـذهب 
والفضة وكذلك الجواهر واليواقيت والمعادن النفيسة ونقـال جميـع مـا فـي القصـر مـن الـذي خـف حملـه وغـال 

ذلك الفلك وركبـا فيـه متـوكلين علـى اهللا تعـالى الـذي مـن توكـل عليـه كفـاه وال يخيبـه وعمـال ثمنه وحطاه في 
لهما خشبتين على هيئة المجاذيف ثم حال الحبال وتركا الفلك يجري بهما في البحر ولم يـزاال سـائرين علـى 

، فطلبـا مـن اهللا أن تلك الحالة مدة أربعة أشهر حتى فرغ منهما الزاد واشتد عليهما الكـرب وضـاقت أنفسـهما
يرزقهما النجاة مما هما فيه وكان سيف الملوك في مدة سـيرهم إذا نـام يجعـل دولـة خـاتون خلـف ظهـره فـإذا 
انقلب كـان السـيف بينهمـا، فبينمـا همـا علـى تلـك الحالـة ليلـة مـن الليـالي فـاتفق أن سـيف الملـوك كـان نائمـًا 

ر وجــاء إلــى المينــاء وفــي تلــك المينــاء مراكــب فنظــرت ودولــة خــاتون يقظانــة وٕاذا بالفلــك مــال إلــى طــرف البــ
دولة خاتون المراكب وسمعت رجًال يتحدث مع رئيس الرؤوسـاء وكبيـرهم. فلمـا سـمعت دولـة خـاتون صـوت 
الــرئيس علمــت أن هــذا البــر مينــاء مدينــة مــن المــدن وأنهمــا وصــال إلــى العمــار ففرحــت فرحــًا شــديدًا ونبهــت 

: قم واسـأل هـذا الـريس عـن اسـم هـذه المدينـة وعـن هـذا المينـاء فقـام سـيف سيف الملوك من النوم وقالت له
فقـال لـه  ؟ومـا يقـال لهـذا المينـاء ومـا اسـم ملكهـا ؟الملوك وهو فرحان وقال له: يا أخـي مـا اسـم هـذه المدينـة

فقـال  ؟الريس: يا صاقع الوجه يا بارد اللحية إذا كنت ال تعرف الميناء وال هذه المدينة فكيف جئت إلى هنـا
سيف الملوك: أنا غريـب وقـد كنـت فـي سـفينة مـن سـفن التجـار فانكسـرت وغرقـت بجميـع مـن فيهـا وطلعـت 
علــى لــوح فوصــلت إلــى هنــا فســألتك والســؤال مــا هــو عيــب فقــال الــريس: هــذه مدينــة عماريــة وهــذا المينــاء 

وقالت: الحمد هللا، فقـال يسمى ميناء كمين البحرين، فلما سمعت دولة خاتون هذا الكالم فرحت فرحًا شديدًا 



فقالــت: يــا ســيف الملــوك أبشــر بــالفرج القريــب فــإن ملــك هــذه المدينــة عمــي أخــو  ؟ســيف الملــوك: مــا الخبــر
  أبي.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد السبعمائة 
قالــت لســيف الملــوك أبشــر بــالفرج القريــب فــإن ملــك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن دولــة خــاتون لمــا  

هذه المدينة عمي أخو أبي واسمه عالي الملوك ثم قالت له: اسأله وقل لـه: هـل سـلطان هـذه المدينـة عـالي 
الملوك طيب فسأله عن ذلك فقال له الريس وهو مغتاظ منه: ألست تقول عمري ما جئت إلى هنا وٕانمـا أنـا 

ففرحـت دولـة خـاتون وعرفـت الـريس وكـان اسـمه معـين  ؟حب هـذه المدينـةرجل غريب فمن عرفك باسم صـا
الدين وهو من رؤوساء أبيها وٕانما خرج ليفتش عليها حين فقـدت فلـم يجـدها ولـم يـزل دائـرًا حتـى وصـل إلـى 
مدينة عمها ثم قالت لسيف الملوك: قل له: يـا ريـس معـين الـدين تعـال كلـم سـيدتك فنـاداه بمـا قالتـه لـه فلمـا 

ثــم قــال  ؟لــريس كــالم ســيف الملــوك اغتــاظ غيظــًا شــديدًا وقــال لــه: يــا كلــب مــن أنــت وكيــف عرفتنــيســمع ا
لبعض البحرية ناولوني عصًا من الشـوم حتـى أروح إلـى هـذا الـنحس وأكسـر رأسـه فأخـذ العصـا وتوجـه إلـى 

فــرأى دولــة ســيف الملــوك فــرأى الفلــك ورأى فيــه شــيئًا عجيبــًا بهيجــًا فانــدهش عقلــه، ثــم تأمــل وحقــق النظــر 
فقــال لــه: عنــدي بنــت تســمى دولــة  ؟خــاتون وهــي جالســة مثــل فلقــة القمــر، فقــال لــه الــريس: مــا الــذي عنــدك

  خاتون.
فلما سمع الريس هذا الكالم وقع مغشيًا عليه حـين سـمع باسـمها وعـرف أنهـا سـيدته وبنـت ملكـه، فلمـا أفـاق 

ذن عليه فدخل الحاجب إلى الملك وقـال: إن ترك الفلك وما فيه وتوجه إلى المدينة وطلع قصر الملك فاستأ
الريس معين جاء إليـك ليبشـرك فـأذن لـه بالـدخول فـدخل علـى الملـك وقبـل األرض بـين يديـه وقـال: يـا ملـك 
عندك البشارة فإن بنت أخيك دولة خاتون وصلت إلـى المدينـة طيبـة بخيـر وهـي فـي الفلـك وصـحبتها شـاب 

  مثل القمر ليلة تمامه.
خبــر بنــت أخيــه فــرح وخلــع علــى الــريس خلعــة ســنية وأمــر مــن ســاعته أن يزينــوا المدينــة فلمــا ســمع الملــك 

لسالمة بنت أخيـه وأرسـل إليهـا وأحضـرها عنـده هـي وسـيف الملـوك وسـلم عليهمـا وهنأهمـا بالسـالمة ثـم إنـه 
كر أرسل إلى أخيه ليعلمه أن ابنته وجدت وهي عنده، ثم إنه لما وصل إليه الرسـول تجهـز واجتمعـت العسـا

وسافر تاج الملوك أبو دولة خاتون حتـى وصـل إلـى أخيـه عـالي الملـوك واجتمـع ببنتـه دولـة خـاتون وفرحـوا 
فرحــًا شــديدًا وقعــد تــاج الملــوك عنــد أخيــه جمعــة مــن الزمــان ثــم إنــه أخــذ بنتــه وكــذلك ســيف الملــوك وســافروا 

متها واقاموا األفراح وكان ذلك حتى وصلوا إلى سراديب بالد ابيها واجتمعت دولة خاتون بأمها وفرحوا بسال
يومـًا عظيمــًا ال يـرى مثلــه، وأمــا الملـك فإنــه أكـرم ســيف الملــوك وقـال لــه: يـا ســيف الملــوك إنـك فعلــت معــي 
ومـع ابنتــي هــذا الخيـر كلــه وأنــا ال أقـدر أن أكافئــك عليــه ومـا يكافئــك إال رب العــالمين، ولكـن أريــد منــك أن 

الد الهند فإني قد وهبت ملكي وتختـي وخزانتـي وخـدامي وجميـع تقعد على التخت في موضعي وتحكم في ب



ذلك يكـون هبـة منـي لـك، فعنـد ذلـك قـام سـيف الملـوك وقبـل األرض بـين يـدي الملـك وشـكره وقـال: يـا ملـك 
الزمان قبلت جميع ما وهبته لـي وهـو مـردود منـي إليـك هديـة أيضـًا، وأنـا يـا ملـك الزمـان مـا أريـد مملكـة وال 

  إال أن اهللا تعالى يبلغني مقصودي.سلطنة وما أريد 
فقال له الملك هذه خزائني بين يديك يـا سـيف الملـوك مهمـا طلبتـه منهـا خـذه وال تشـاورني فيـه وجـزاك عنـي 
خيــرًا، فقــال ســيف الملــوك أعــز اهللا الملــك ال حــظ فــي الملــك وال فــي المــال حتــى أبلــغ مــرادي ولكــن غرضــي 

رعها وأسـواقها، فـأمر تـاج الملـوك أن يحضـروا لـه فرسـًا مـن جيـاد اآلن أن أتفرج في هذه المدينة وأنظـر شـوا
الخيل فأحضروا له فرسًا مسرجًا ملجمًا مـن جيـاد الخيـل فركبهـا وطلـع إلـى السـوق وشـق فـي شـوارع المدينـة 
فبينما هو ينظر يمينًا وشـماًال إذ رأى شـابًا ومعـه قبـاء وهـو ينـادي عليـه بخمسـة عشـر دينـارًا، فتأملـه فوجـده 

أخاه ساعدًا وفي نفس األمر هو بعينه، إال أنه تغير لونه وحاله من طـول الغربـة ومشـقات السـفر ولـم  يشبه
  يعرفه ثم قال لمن حوله هاتوا هذا الشاب ألستخبره فأتوا به إليه.

فقال خذوه وأوصلوه إلـى القصـر الـذي أنـا فيـه وخلـوه عنـدكم إلـى أن أرجـع مـن الفرجـة، فظنـوا أنـه قـال لهـم  
وصــلوه إلــى الســجن وقــالوا لعــل هــذا مملــوك مــن مماليكــه هــرب منــه فأخــذوه وأوصــلوه إلــى الســجن خــذوه وأ

وقيــدوه وتركــوه قاعــدًا، فرجــع ســيف الملــوك مــن الفرجــة وطلــع القصــر ونســي أخــاه ســاعدًا ولــم يــذكره لــه أحــد 
يشـتغل مـع  فصار ساعدًا في السجن، ولما خرجوا باألسرى إلى أشغال العمارات أخذوا ساعدًا معهم وصـار

األسرى وكثر عليه الوسخ ومكث ساعدًا على هذه الحالة مدة شهر وهو يتذكر في أحوالـه ويقـول فـي نفسـه 
ما سبب سجني وقد اشتغل سيف الملوك بما هو فيه من السرور وغيره فـاتفق أن سـيف الملـوك جلـس يومـًا 

الــذي كــان معكــم فــي اليــوم الفالنــي  مــن األيــام وتــذكر ســاعدًا فقــال المماليــك الــذين كــانوا معــه أيــن المملــوك
فقالوا أما قلت لنا أوصلوه إلى السجن، فقال سيف الملوك أنا ما قلت لكم هذا الكالم وٕانما قلت لكم أوصـلوه 
إلـى القصـر الـذي أنــا فيـه ثـم إنهــا أرسـل الحجـاب إلــى سـاعد فـأتوا بـه وهــو مقيـد ففكـوه مــن قيـده وأوقفـوا بــين 

  ب من أي بالد أنت فقال له أنا من مصر واسمي ساعد بن الوزير فارس.يدي سيف الملوك فقال له يا شا
فلمــا ســمع ســيف الملــوك كالمــه نهــض مــن فــوق التخــت وألقــى نفســه عليــه وتعلــق برقبتــه ومــن فرحــه صــار 
يبكي بكاء شديدًا وقال يا أخي الحمد هللا حيث عشت ورأيتك فأنا أخوك سيف الملوك بن الملك عاصم فلمـا 

وعرفـه تعانقــا مــع بعضــهما وتباكيـا، فتعجــب الحاضــرون منهمــا ثـم أمــر ســيف الملــوك أن  سـمع أخيــه كالمــه
يأخذوا ساعدًا ويذهبوا به إلى الحمام، وعند خروجه من الحمام ألبسوه ثيابًا فاخرة وأتوا به إلى مجلـس سـيف 

الملـوك وأخيـه الملوك فأجلسه معه على التخت ولما علـم ذلـك تـاج الملـوك فـرح فرحـًا شـديدًا باجتمـاع سـيف 
ساعد وحضر وجلـس الثالثـة يتحـدثون فيمـا جـرى لهـم مـن األول إلـى اآلخـر، ثـم إن سـاعدًا قـال يـا أخـي يـا 
سيف الملوك لما غرقت المركب وغرقت المماليك طلعت أنـا وجماعـة مـن المماليـك علـى لـوح خشـب وسـار 

علــى جزيــرة فطلعنــا ونحــن جيــاع  بنــا فــي البحــر مــدة شــهر كامــل ثــم بعــد ذلــك رمانــا الــريح بقــدرة اهللا تعــالى
فدخلنا بين األشجار وأكلنا من الفواكه واشتغلنا باألكـل، فلـم نشـعر إال وقـد خـرج علينـا أقـوام مثـل العفاريـت، 
فوثبوا علينـا وركبـوا فـوق أكتافنـا وكـانوا نحـو المـائتين فقلنـا لبعضـنا مـا يكفـي هـؤالء أن يركبونـا حتـى يأكلونـا 



بــاهللا العلــي العظــيم، ولكــن نحــن نقــوي علــيهم الســكر، ثــم نقــتلهم ونســتريح مــنهم  أيضــًا فــال حــول وال قــوة إال
ونخلص من أيديهم، فنبهناهم وصرنا نمأل لهم تلك الجماجم ونسقيهم فيقولـون هـذا مـر فقلنـا لهـم ألي شـيء 
تقولون هو مر، وكل من قد قال ذلك إن لم يشرب منه عشر مارت فإنه يموت من يومه فخافوا من الموت 

قـــالوا لنـــا اســـقونا تمـــام العشـــر مـــرات، فلمـــا شـــربوا العشـــر مـــرات ســـكروا وزاد علـــيهم الســـكر وهمـــدت قـــوتهم و 
فجررناهم من أيديهم، ثم إننـا جمعنـا مـن حطـب تلـك الكـروم شـيئًا كثيـرًا وجعلنـا حـولهم وفـوقهم وأوقـدنا النـار 

  في الحطب ووقفنا من بعيد ننظر ما يكون منهم.
  تت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسك

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد السبعمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن سـاعدًا قـال لمـا أوقـدت النـار فـي الحطـب أنـا ومـن معـي مـن المماليـك 
وصــارت الغــيالن فــي وســطها، وقفنــا مــن بعيــد لننظــر مــا يكــون مــنهم ثــم قــدمنا إلــيهم بعــد أن خمــدت النــار 

ــا ســاحل  فرأينــاهم ــا مــن تلــك الجزيــرة وطلبن صــاروا كــوم رمــاد فحمــدنا اهللا تعــالى الــذي خلصــنا مــنهم وخرجن
البحــر، ثــم افترقنــا عــن بعضــنا فأمــا أنــا واثنــان مــن المماليــك فمشــينا حتــى وصــلنا إلــى غابــة كثيــرة األشــجار 

مشعالن وقدامه غنم  فاشتغلنا باألكل، وٕاذا بشخص طويل القامة طويل اللحية طويل األذنين بعينين كأنهما
  كثيرة يرعاها وعنده جماعة أخرى في كيفيته.

فلمــا رآنــا استبشــر وفــرح ورحــب بنــا وقــال أهــًال وســهًال، تعــالوا عنــدي حتــى أذبــح لكــم شــاة مــن هــذه األغنــام  
وأشويها وأطعمكم فقلنا له وأين موضعك فقال قريب ن هذا الجبـل، فـاذهبوا إلـى هـذه الجهـة حتـى تـروا مغـرة 

ا فــإن فيهــا ضــيوفًا كثيــرين مــثلكم، فروحــوا واقعــدوا حتــى نجهــز لكــم الضــيافة فاعتقــدنا أن كالمــه حــق فــادخلو 
فسرنا إلى تلك الجهة ودخلنـا تلـك المغـارة، فرأينـا الضـيوف التـي فيهـا كلهـم عميانـًا، فحـين دخلنـا علـيهم قـال 

ومــا ســبب  ؟ذي تقولونــهواحــد مــنهم أنــا مــريض وقــا اآلخــر أنــا ضــعيف، فقلنــا لهــم أي شــيء هــذا القــول الــ
ضعفكم ومرضكم فقالوا لنا من أنتم فقلنا لهم نحن ضيوف، قالوا لنا ما الذي أوقعكم في يد هذا الملعـون وال 
حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم، هــذا غــول يأكــل بنــي آدم وقــد أعمانــا ويريــد أن يأكلنــا، فقلنــا لهــم كيــف 

وقــت يعمــيكم مثلنــا، فقلنــا لهــم وكيــف يعمينــا فقــالوا لنــا إنــه يأتيكمــا أعمــاكم هــذا الغــول فقــالوا لنــا: فــي هــذا ال
بأقداح من اللبن ويقول لكم: أنتم تعبتم من السفر فخذوا هذا اللبن واشربوا فحـين تشـربوا منـه تصـيروا مثلنـا، 
فقلت في نفسي ما بقي لنا خالص إال بحيلة فحفرت حفـرة فـي األرض وجلسـت عليهـا، ثـم بعـد سـاعة دخـل 

عــون الغــول علينــا ومعــه أقــداح مــن اللــبن، فنــاولني قــدحًا ونــاول مــن معــي كــل واحــد قــدحًا وقــال لنــا أنــتم المل
جئتم من البر عطاشًا فخذوا هذا اللبن واشربوا منه حتى أشوي لكم اللحم، فأما أنا فأخذت القدح وقربتـه مـن 

وصرت أبكي وأصيح وهـو فمي ودلقته في الحفرة وصحت آه قد راحت عيني وعميت وأمسكت عيني بيدي 
يضـحك ويقـول ال تخــف وأمـا االثنــان رففقـاي فإنهمــا شـربا اللـبن فعميــا فقـام الملعــون مـن وقتــه وسـاعته وهــو 

فقـال واحـد مـنهم يـا سـاعد انهـض  ؟يسعى خلفي، فقلـت للعميـان الـذين عنـده: كيـف العمـل مـع هـذا الملعـون
ل عنـدي حتـى أقـول لـك كيـف تعمـل فصـعدت إلـى واصعد إلى هذه الطاقة تجد فيها سيفًا صقيًال فخذه وتعا



الطاقة وأخذت السيف، وأتيت عند ذلك الرجل فقـال خـذه واضـربه فـي وسـطه فإنـه يمـوت فـي الحـال، فقمـت 
وجريــت خلفــه وقــد تعــب مــن الجــري فجــاء إلــى العميــان ليقــتلهم، فجئــت إليــه وضــربته بالســيف فــي وســطه 

ت قتلـي فاضـربني ضـربة ثانـة فهممـت أن أضـربه فصار نصـفين، فصـاح علـي وقـال لـي يـا رجـل حيـث أرد
  ضربة ثانية، فقال الذي دلني على السيف ال تضربه ضربة ثانية فإنه ال يموت بل يعيش ويهلكنا.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثون بعد السبعمائة 
ربت الغـول بالسـيف قـال لـي يـا رجـل حيـث ضـربتني قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ساعدًا قال لما ضـ

وأردت قتلي فاضربني ضربة ثانية، فهممت أن اضربه، فقال لي الذي دلني علـى السـيف ال تضـربه ضـربة 
ثانيــة، فإنــه ال يمـــوت بــل يعــيش ويهلكنـــا فامتثلــت أمـــر ذلــك الرجــل ولـــم أضــربه، فمــات الملعـــون فقــال لـــي 

نهــا لعــل اهللا يســاعدنا ونســتريح مــن هــذا الموضــع فقلــت لــه مــا بقــي الرجــل، قــم افــتح المغــارة ودعنــا نخــرج م
علينا ضرر، ثـم إننـا تزودنـا مـن الجزيـرة بشـيء مـن الفواكـه التـي فيهـا، ثـم نزلنـا المركـب وسـار بنـا فـي ريـح 
طيبــة مــدة ثالثــة أيــام، وبعــد ذلــك ســارت علينــا ريــح وازداد ظــالم الجــو، فمــا كــان غيــر ســاعة واحــدة حتــى 

لمركب في جبل فانكسر وتمزقت ألواحه فقد اهللا العظيم أني تعلقت بلوح منه فركبته فسار بـي جذبت الريح ا
يومين، وقد أتت بي ريح طيبة فسرت فـوق اللـوح أقـذف برجلـي سـاعة زمانيـة حتـى أوصـلني اهللا تعـالى إلـى 

وقـد أضـرني الجـوع البر بالسالمة فطلعت إلى هذه المدينة وقد صرت غريبًا فريدًا وحيدًا ال أدري مـا أصـنع 
وحصل لي الجهد األكبر، فأتيت إلـى سـوق المدينـة وقـد تواريـت وقلعـت القبـاء وقلـت فـي نفسـي أبيعـه وآكـل 
بثمنه حتى يقضي اهللا ما هـو قـاض ثـم إنـي يـا أخـي أخـذت القبـاء فـي يـدي والنـاس ينظرونـه ويتزايـدون فـي 

ان وسـجنوني ثـم إنـك تـذكرتني بعـد هـذه ثمنه حتى أتيت أنت ونظرتني وأمرت بي إلى القصر فأخذني الغلمـ
  المدة فأحضرتني عندك وقد أخبرتك بما جرى لي والحمد هللا على االجتماع.

فلما سمع سيف الملوك، وتـاج الملـوك أبـي دولـة خـاتون حـديث الـوزير سـاعد تعجبـا مـن ذلـك عجبـًا شـديدًا  
يـه وصـارت دولـة خـاتون تـأتي لسـيف وقد أعد تاج الملـوك أبـو دولـة خـاتون مكانـًا مليحـًا لسـيف الملـوك وأخ

الملوك وتتحدث معه وتشكره على إحسانه فقال الوزير ساعد: أيتها الملكة المـراد منـك المسـاعدة علـى بلـوغ 
غرضه، فقالت نعم أسعى في مراده حتى يبلـغ مـراده إن شـاء اهللا تعـالى ثـم التفـت إلـى سـيف الملـوك وقالـت 

  أمر سيف الملوك ووزيره ساعد.له طب نفسًا وقر عينًا. هذا ما كان من 
وأما ما كان من أمر الملكة بديعة الجمال، فإنها وصلت إليها األخبار برجـوع أختهـا دولـة خـاتون إلـى أبيهـا 
ومملكتها فقالت البـد مـن زيارتهـا والسـالم عليهـا فـي زينـة بهيـة وحلـي وحلـل فتوجهـت إليهـا، فلمـا قربـت مـن 

لمت عليها، وعانقتهـا وقبلتهـا بـين عينيهـا وهنتهـا الملكـة بديعـة الجمـال مكانها قابلتها الملكة دولة خاتون وس
باسالمة ثم جلستا تتحدثان، فقالت بديعة الجمـال لدولـة خـاتون أي شـيء جـرى لـك فـي الغربـة، فقالـت دولـة 
خاتون يا أختي ال تسأليني جرى لي من األمور يا ما تقاسي الخالئق من الشـدائد فقالـت لهـا بديعـة الجمـال 

قالت: يا أختي إني كنت في القصر المشيد وقـد احتـوى علـى فيـه ابـن الملـك األزرق ثـم حـدثنا  ؟كيف ذلكو 



ببقيــة الحــديث مــن أولــه إلــى آخــره وحــديث ســيف الملــوك ومــا جــرى لــه فــي القصــر ومــا قاســى مــن الشــدائد 
وجعلها فلكـًا لهـا واألهوال حتى وصل إلى القصر المشيد وكيف قتل ابن الملك األزرق، وكيف قلع األبواب 

مجاذف وكيـف دخـل إلـى ههنـا فتعجبـت بديعـة الجمـال ثـم قالـت: واهللا يـا أختـي إن هـذا مـن أغـرب الغرائـب 
فقالت دولة خاتون: أريـد أن أخبـرك بأصـل حكايتـه لكـن يمنعنـي الحيـاء مـن ذلـك فقالـت لهـا بديعـة الجمـال: 

نـا أعـرف أنـك مـا تطلبـين إال الخيـر فمـن ما سبب الحياء وأنـت أختـي ورفيقتـي وبينـي وبينـك شـيء كثيـر، وأ
أي شيء تستحين مني فأخبريني بما عندك وال تستحي مني وال تخفي عني شيئًا من ذلـك، فقالـت لهـا دولـة 
خاتون: إن صورتك في القباء الذي ارسله أبوك إلى سليمان بن داود عليه السالم، فلم يفتحـه ولـم ينظـر مـا 

فوان ملـك مصـر فـي جملـة الهـدايا والتحـف التـي أرسـلها إليـه والملـك فيه بل أرسله إلى الملك عاصم بـن صـ
عاصــم أعطــاه لولــده ســيف الملــوك قبــل أن يفتحــه، فلمــا أخــذه ســيف الملــوك فتحــه وأراد أن يلبســه رأى فيــه 

  صورتك فعشقها وخرج في طلبك وقاسى هذه الشدائد كلها من أجلك.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ي الليلة الواحدة والثالثين بعد السبعمائة وف
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن دولــة خــاتون أخبــرت بديعــة الجمــال بأصــل محبــة ســيف الملــوك لهــا 
وعشقه إياها، وٕان سببها القباء الذي فيه صورتها وحين عاين الصورة خرج من ملكه هائمًا وغاب عن أهله 

ن األهــوال مـا قاســاه مـن أجلــك، فقالـت بديعــة الجمـال وقــد احمـر وجههــا مـن أجلهــا وقالـت لهــا: إنـه قاســى مـ
وخجلــت مــن دولــة خـــاتون: إن هــذا شــيء ال يكــون أبـــدًا، فــإن اإلنــس ال يتفقــون مـــع الجــان فصــارت دولـــة 
خــاتون تصــف لهــا ســيف الملــوك وحســن صــورته وســيرته وفروســيته ولــم تــزل تثنــي عليــه وتــذكر لهــا حتــى 

تعالى وألجلي تحدثي معه ولو كلمـة واحـدة، فقالـت بديعـة الجمـال: إن هـذا الكـالم  قالت: يا أختي ألجل اهللا
الذي تقولينه ال أسمعه وال أطيعك فيه وكأنها لم تسـمع منهـا شـيئًا ولـم يقـع فـي قلبهـا شـيء مـن محبـة سـيف 
ا الملــوك وحســن صــورته وســيرته وفروســيته ثــم إن دولــة خــاتون صــارت تتضــرع لهــا وتقبــل رجليهــا وتقــول: يــ

بديعــة الجمــال بحــق اللــبن الــذي رضــعناه أنــا وأنــت وبحــق الــنقش الــذي علــى خــاتم ســليمان عليــه الســالم أن 
تسمعي كالمي هذا فإني تكفلـت لـه فـي القصـر المشـيد بـأني أريـه وجهـك فبـاهللا عليـك أن تريـه صـورتك مـرة 

ديها ورجليهــا حتــى واحــدة ألجــل خــاطري وأنــت األخــرى تنظرينــه وصــارت تبكــي لهــا وتتضــرع إليهــا وتقبــل يــ
رضــيت وقالــت: ألجلــك أريــه وجهــي مــرة واحــدة، فعنــد ذلــك طــاب قلــب دولــة خــاتون وقبلــت يــديها ورجليهــا 
وخرجــت وجــاءت إلــى القصــر األكبــر الــذي فــي البســتان وأمــرت الجــواري أن يفرشــنه وينصــبن فيــه تختــًا مــن 

على سيف الملوك وسـاعد وزيـره الذهب، ويجعلن أواني الشراب مصفوفة، ثم إن دولة خاتون قامت ودخلت 
وهمــا جلســان فــي مكانيهمــا وبشــرت ســيف الملــوك ببلــوغ اربــه وحصــول مــراده وقالــت لــه: توجــه إلــى البســتان 
أنت وأخوك وادخال القصر واختفيـا عـن أعـين النـاس بحيـث ال ينظركمـا أحـد ممـن فـي القصـر حتـى أجـيء 

  أنا وبديعة الجمال.



المكــان الــذي دلتهمــا عليــه دولــة خــاتون فلمــا دخــاله رأيــا تختــًا مــن  فقــام ســيف الملــوك وســاعد وتوجهــا إلــى 
الذهب منصوبًا وعليه الوسائد وهناك الطعام والشراب فجلسـا سـاعة مـن الزمـان، ثـم إن سـيف الملـوك تـذكر 
معشــوقته فضــاق صــدره وهــاج عليــه الشــوق والغــرام، فقــام ومشــى حتــى خــرج مــن دهليــز القصــر فتبعــه أخــوه 

ا أخــي اقعــد أنــت مكانــك وال تتبعنــي حتــى أجــيء إليــك، فقعــد ســاعد ونــزل ســيف الملــوك ســاعد فقــال لــه: يــ
ودخــل البســتان وهــو ســكران مــن خمــر الغــرام وحيــران مــن فــرط العشــق والهيــام وقــد هــزه الشــوق وغلــب عليــه 

  الوجد.
مـن امـر ثم اجتمع سيف الملوك وساعد أخوه وصارا يتفرجان في البستان ويأكالن من الفواكه. هذا ما كـان 

ســاعد وســيف الملــوك، وأمــا مــا كــان مــن أمــر دولــة خــاتون فإنهــا لمــا أتــت هــي وبديعــة الجمــال إلــى القصــر 
دخلتا فيه بعد أن أتحفته الخدام بـأنواع الزينـة وفعلـوا فيـه جميـع مـا أمـرتهم بـه دولـة خـاتون وقـد أعـدوا لبـديع 

التخت جلست عليه وكان بجانبهـا طاقـة  الجمال تختًا من الذهب لتجلس عليه، فلما رأت بديعة الجمال ذلك
تشـــرف علـــى البســـتان وقـــدا أتـــت الخـــدام بـــأنواع الطعـــام الفـــاخرة فأكلـــت بديعـــة الجمـــال هـــي ودولـــة خـــاتون 
وصـارت دولـة خـاتون تلقمهـا حتـى اكتفـت ثـم دعــت بـأنواع الحلويـات فأحضـرتها الخـدام وأكلتـا منهـا بحســب 

ب وآالت المـــدام وصـــفت األبـــاريق والكاســـات وصـــارت دولـــة الكفايـــة وغســـلتا أيـــديهما، ثـــم إنهـــا هيـــأت الشـــرا
خاتون تمأل وتسقي بديعة الجمال ثم تمأل الكأس وتشرب هي ثم إن بديعـة الجمـال نظـرت مـن الطاقـة التـي 
بجانبها إلى ذلك البستان ورأت ما فيه من األثمار واألغصان، فالحت منها التفاتـة إلـى جهـة سـيف الملـوك 

  ي الدموع الغزار، فلما نظرته نظرة أعقبتها تلك النظرة ألف حسرة.ينشد األشعار وهو يذر 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بديعة الجمال لما رأت سيف الملوك وهو دائر في البستان نظرتـه نظـرة 

ألف حسرة فالتفتت إلى دولة خاتون وقد لعب الخمر بأعطافها وقالـت لهـا يـا أختـي مـن هـذا الشـاب أعقبتها 
الذي أراه فـي البسـتان وهـو حـائر ولهـان كئيـب فقالـت لهـا دولـة خـاتون هـل تـأذنين فـي حضـوره عنـدنا حتـى 

ابـن الملـك اصـعد نراه قالت لها إن أمكنك أن تحضريه فاحضريه فعند ذلك نادته دولـة خـاتون وقالـت لـه يـا 
إلينــا واقــدم بحســنك وجمالــك علينــا فعــرف ســيف الملــوك صــوت دولــة خــاتون فصــعد إلــى القصــر، فلمــا وقــع 
نظره على بديعة الجمال خر مغشيًا عليه، فرشت عليـه دولـة خـاتون قلـيًال مـن مـاء الـورد فأفـاق مـن غشـيته 

لــت دولــة خــاتون: اعلمــي أيتهــا ثــم نهــض وقبــل األرض قــدام بديعــة الجمــال فبهتــت مــن حســنه وجمالــه وقا
الملكة أن هذا سـيف الملـوك الـذي كانـت نجـاتي بقـدرة اهللا علـى يديـه وهـو الـذي جـرى عليـه كامـل المشـقات 
مــن أجلــك وقصــدي أن تشــمليه بنظــرك، فقامــت بديعــة الجمــال وقــد ضــحكت وقالــت مــن بقــي بــالعهود حتــى 

لــوك أيتهــا الملكــة إن عــدم الوفــاء ال يكــون بقــي بهــا هــذا الشــاب ألن االنــس لــيس لهــم مــودة فقــال ســيف الم
  عندي أبدًا وما كل الخلق سواء.

فقالــت لــه بديعــة الجمــال يــا ابــن الملــك إنــي أخــاف أن أقبــل عليــك بالكليــة فــال أجــد منــك ألفــة وال محبــة فــإن 
قــيس االنــس ربمــا كــان خيــرهم قلــيًال وغــدرهم جلــيًال واعلــم أن الســيد ســليمان بــن داود عليهمــا الســالم أخــذ بل

بالمحبة، فلما رأى غيرها أحسن منها أعرض عنها فقال لها سيف الملـوك يـا عينـي ويـا روحـي مـا خلـق اهللا 
كل االنس سواء وأنا إن شاء اهللا أفي بالعهد وأموت تحت أقدامك وسوف تبصرين ما أفعل موافقـًا لمـا أقـول 

لـي علـى قـدر دينـك ونتعاهـد علـى  واهللا على مـا أقـول وكيـل، فقالـت لـه بديعـة الجمـال اقعـد واطمـئن واحلـف
أننا ال نخون بعضنا ومن خان صاحبه ينـتقم اهللا تعـالى منـه فلمـا سـمع سـيف الملـوك منهـا ذلـك الكـالم قعـد 
ووضــع كــل منهمــا يــده فــي يــد صــاحبه وتحالفــا أن كــًال منهمــا ال يختــار علــى احبــه أحــد مــن االنــس وال مــن 

  شدة فرحهما. الجن ثم إنهما تعانقا ساعة زمانية وتباكيا من
وبعــد أن تحالفــت بديعــة الجمــال هــي وســيف الملــوك قــام ســيف الملــوك يمشــي وقامــت بديعــة الجمــال تمشــي 
أيضـًا ومعهـا جاريتهـا حالمــة شـيئًا مـن األكــل وقنينـة مآلنـة خمــرًا ثـم قعـدت بديعــة الجمـال ووضـعت الجاريــة 

  د أقبل فالقته بالسالم وتعانقا وقعدا.بين يديها األكل والمدام فلم تمكثها غير ساعة إال وسيف الملوك ق
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  

 وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد السبعمائة  

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بديعة الجمال لما أحضرت الطعام والشـراب وجـاء سـيف الملـوك فالقتـه 
ة ساعة، فقالت بديعة الجمال يـا ابـن الملـك إذا دخلـت بسـتان ارم تـرى بالسالمة ثم قعدا يأكالن ويشربان مد

خيمة كبيرة منصوبة وهي من أطلس أحمر وبطانتها من حرير أخضر فادخـل الخيمـة وقـو قلبـك فإنـك تـرى 
عجوزًا جالسة على تخت من الذهب األحمر مرصع بالدر والجواهر فإذا دخلت فسـلم عليهـا بـأدب واحتشـام 



التخت تجد تحته نعاًال منسـوجة بقضـبان الـذهب مزركشـة بالمعـادن فخـذ تلـك النعـل وقبلهـا وانظر إلى جهة 
وضعها على رأسك، ثم حطها تحت إبطك اليمين وقف قدام العجوز وأنت ساكت مطرق الرأس فـإذا سـألتك 

ومـن شـأن أي شـيء أخـذت هـذه  ؟وقالت لك من أين جئت، وكيف وصلت إلى هنا ومن عرفك هذا المكـان
ل فاسكت أنت حتى تدخل جاريتي هذه، وتتحدث معها وتستعطفها عليـك وتسترضـي خاطرهـا بـالكالم، النعا

لعل اهللا تعالى يعطف قلبها عليـك وتجيبـك مـا تريـد، ثـم إنهـا نـادت الجاريـة وكـان اسـمها مرجانـة وقالـت لهـا 
فأنـت حـرة لوجـه  بحق محبتي أن تقضي هـذه الحاجـة فـي هـذا اليـوم وال تتهـاوني فـي قضـيتها فـي هـذا اليـوم

اهللا تعالى، ولك اإلكرام وال يكون عندي أعز منـك وال أظهـر سـري إال عليـك، فقالـت يـا سـيدتي ونـور عينـي 
قولي لي ما حاجتـك حتـى أقضـيها لـك علـى رأسـي وعينـي، فقالـت لهـا أن تجعلـي هـذا األنسـي علـى أكتافـك 

تحتفظي عليه، وٕاذا دخلـت الخيمـة أنـت وتوصليه إلى بستان ارم عند جدتي أم أبي، وتوصليه إلى خيمتها و 
وٕاياه ورأيته أخذ النعال وخدمها وقالت له من أين أنت ومن أي طريق أتيت ومن أوصـلك إلـى هـذا المكـان، 
ومــن أي شــيء أخــذت هــذه النعــال وأي شــيء حاجتــك حتــى أقضــيها لــك، فعنــد ذلــك ادخلــي بســرعة وســلمي 

وهـو ابـن ملـك مصـر وهـو الـذي راح إلـى القصـر المشـيد  عليها وقولي لها، يا سيدتي أنا التي جئـت بـه هنـا
وقتل ابن الملك األزرق وخلص الملكة دولة خاتون وأوصلها إلـى أبيهـا سـالمة، وقـد أوصـلته إليـك ألجـل أن 
يخبرك ويبشرك بسالمتها فتنعمي عليه، ثم بعد ذلك قولي لها باهللا عليك يا سيدتي أمـا هـذا الشـاب ملـيح يـا 

ند ذلك قولي لها يا سيدتي إ،ه كامل العرض والمروءة والشجاعة وهـو صـاحب مصـر سيدتي فتقول نعم فع
وملكهــا، وقــد حــوى ســائر الخصــال الحميــدة فــإذا قالــت لــك أي شــيء حاجتــه فقــولي لهــا ســيدتي تســلم عليــك، 
وتقول لك إلى متى هـي قاعـدة فـي البيـت عازبـة بـال زواج فقـد طالـت عليهـا المـدة فمـا مـرادكم بعـدم زواجهـا 

ي شــيء مــا تزوجينهــا فــي حياتــك وحيــاة أمهــا مثــل البنــات فــإذا قالــت لــك وكيــف نعمــل فــي زواجهــا فــإن وأل
كانــت هــي تعــرف أحــدًا ووقــع فــي خاطرهــا أحــد تخبرنــا عنــه، ونحــن نعمــل لهــا علــى مرادهــا علــى غايــة مــا 

  يمكن.
عليـه السـالم وصـورتم فعند ذلك قولي لها يا سيدتي إن ابنتك تقول لك إنكـم كنـتم تريـدون تزويجـي بسـليمان 

لــه صــورتي فــي القبــاء، فلــم يكــن لــه نصــيب فــي وقــد أرســله إلــى ملــك مصــر فأعطــاه لولــده فــرأى صــورتي 
منقوشة فيه، فعشقني وترك ملك أبيه وأمه وأعرض عن الدنيا وما فيها، وخرج هاجعًا في الدنيا علـى وجهـه 

  وقاسى أكبر الشدائد واألهوال من أجلي.
يف الملوك وقالت له غمض عينيك ففعل، فطارت به إلى الجو ثم بعد سـاعة قالـت ثم إن الجارية حملت س

يا ابن الملك افتح عينيك ففتح فنظر البستان وهو بستان ارم، فقالت له مرجانة ادخـل يـا سـيف الملـوك هـذه 
الخيمــة فــذكر اهللا ودخــل ومــد عينيــه بــالنظر فــي البســتان فــرأى العجــوز قاعــدة علــى التخــت وفــي خــدمتها 

لجواري فقرب منها بأدب واحتشام وأخذ النعال وقبلها وفعل ما وصفته له بديعة الجمال، فقالـت لـه العجـوز ا
مــن أنــت ومــن أيــن جئــت ومــن أيــن أقبلــت ومــن أي الــبالد أنــت ومــن جــاء بــك إلــى هــذا المكــان وألي شــيء 

يـة مرجانـة وسـلمت أخذت هذه النعال وقبلتها ومتـى قلـت لـي حاجـة ولـم أقضـها لـك، فعنـد ذلـك دخلـت الجار 



عليهــا بــأدب واحتشــام، ثــم تحــدثت جاريــة بديعــة الجمــال الــذي قالتــه لهــا، فلمــا ســمعت العجــوز هــذا الكــالم 
  صرخت عليها واغتاظت منها وقالت من أين يحصل بين اإلنس والجن اتفاق.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  مائة وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد السبع

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجوز لما سمعت الكالم من الجارية اغتاظت وقالت من أين لالنـس  
مــع الجــن اتفــاق، فقــال ســيف الملــوك أنــا أتفــق معهــا وأكــون غالمهــا وأمــوت علــى حبهــا وأحفــظ عهــدها وال 

تعـالى، ثـم إن العجـوز  أنظر غيرهـا وسـوف تنظـرين صـدقي وعـدم كـذبي وحسـن مروءتـي معهـا إن شـاء اهللا
تفكرت ساعة زمانية وهي مطرقة رأسها، ثم رفعت رأسها وقالت أيها الشاب هـل تحفـظ العهـد والميثـاق فقـال 
لها نعم وحق من رفع السماء وبسط األرض على الماء إني أحفظ العهد فعند ذلك قالت العجوز أنـا أقضـي 

إلـى البسـتان وتفـرج فيـه وكـل مـن الفواكـه التـي ال لك حاجتـك إن شـاء اهللا تعـالى ولكـن رح فـي هـذه السـاعة 
نظير لها وال في الدنيا مثلهـا، حتـى أبعـث إلـى ولـدي شـهيال فيحضـر وأتحـدث معـه فـي شـأن ذلـك وأزوجـك 
بنته بديعة الجمال، فطب نفسًا فإنهـا تكـون زوجـة لـك يـا سـيف الملـوك، فلمـا سـمع منهـا ذلـك الكـالم شـكرها 

نــدها متوجهــًا إلــى البســتان، وأمــا العجــوز فإنهــا التفتــت إلــى تلــك الجاريــة وقبــل يــديها ورجليهــا وخــرج مــن ع
وقالــت لهــا اطلعــي فتمشــي علــى ولــدي شــهيال وانظريــه فــي أي األقطــار واألمــاكن وأحضــريه عنــدي فراحــت 

  الجارية وفتشت على الملك شهيال فاجتمعت به وأحضرت عند أمه هذا ما كان من أمرها.
ملوك فإنه صار يتفرج في البستان، وٕاذا بخمسة من الجن وهـم مـن قـوم الملـك وأما ما كان من أمر سيف ال

األزرق قد نظروه، فقالوا من أين هذا ومن جاء بـه إلـى هـذا المكـان ولعلـه الـذي قتـل ابـن الملـك األزرق، ثـم 
وصـلوا  قالوا لبعضهم إننـا نحتـال عليـه بحيلـة ونسـأله ونسـتخبر منـه، ثـم صـاروا يتمشـون قلـيًال قلـيًال إلـى أن

إلــى ســيف الملــوك فــي طــرف البســتان، وقعــدوا عنــده وقــالوا لــه أيهــا الشــاب الملــيح مــا قصــرت فــي قتــل ابــن 
الملك األزرق وخالص دولة خاتون منه فإنه كلـب غـدار قـد مكـر بهـا ولـوال أن قيضـك لهـا مـا خلصـت أبـدًا 

ي إصـبعي فثبـت عنـدهم أنـه هـو وكيف قتلته فنظر إليهم سف الملوك وقال لهم قد قتلته بهذا الخاتم الـذي فـ
الذي قتله فقبض اثنـان علـى يديـه واثنـان علـى رجليـه واآلخـر علـى فمـه حتـى ال يصـيح فيسـمعه قـوم الملـك 
شهيال فينقذونه من أيديهم، ثم إنهم حملوه وطاروا به، ولم يزالوا طائرين حتى نزلـوا عنـد ملكهـم وأوقفـوه بـين 

تل ولـدك، فقـال وأيـن هـو قـالوا هـذا فقـال لـه الملـك األزرق هـل قتلـت يديه وقالوا يا ملك الزمان قد جئناك بقا
ولــدي وحشاشــة كبــدي ونــور بصــري بغيــر حــق وبغيــر ذنــب فعلــه معــك فقــال لــه ســيف الملــوك نعــم أنــا قتلتــه 
ولكن لظلمه وعدوانه ألنه كان يأخذ أوالد الملوك ويذهب بهم إلى بئر المعطلة والقصر المشيد ويفرق بينهم 

م ويفســق فــيهم، وقتلتــه بهــذا الخــاتم الــذي فــي إصــبعي وعجــل اهللا بروحــه إلــى النــار وبــئس القــرار وبــين أهلــيه
فثبــت عنــد الملــك األزرق أن هــذا هــو قاتــل ولــده بالشــك، فعنــد ذلــك دعــا وزيــره وقــال لــه هــذا قاتــل ولــدي وال 

ف أعمـل فقـال محالة من غير شك فمـاذا تشـير فـي أمـره فهـل أقتلـه اقـبح قتلـة وأعذبـه أصـعب عـذاب أو كيـ



الوزير األكبر اقطع منه عضوًا، وقال آخر اضـربه كـل يـوم ضـربًا شـديدًا، وقـال آخـر اقطعـوا وسـطه، وقـال 
آخر اقطعوا أصابعه جميعًا واحرقوها بالنار، وقال آخر اصلبوه، وصار كـل واحـد مـنهم يـتكلم بحسـب رأيـه، 

وال الــدهور فقــال لــه يــا ملــك الزمــان إنــي وكــان عبــد الملــك األزرق أميــر كبــي لــه خبــرة بــاألمور ومعرفــة بــأح
أقول لك كالمًا والرأي لك في سماع ما أشـير بـه عليـك وكـان هـو مشـير مملكتـه ورئـيس دولتـه وكـان الملـك 
يســمع كالمــه ويعمــل برأيــه وال يخالفــه فــي شــيء فقــام علــى قدميــه وقبــل األرض بــين يديــه وقــال لــه يــا ملــك 

األمــر هــل تتبعــه وتعطينــي األمــان فقــال لــه الملــك بــين رأيــك  الزمــان إذا أشــرت عليــك بــرأي فــي شــأن هــذا
  وعليك األمان.

فقـال يــا ملــك إن أنــت قتلــت هــذا ولـم تقبــل نصــحي ولــم تعقــل كالمــي فـإن قتلــه فــي هــذا الوقــت غيــر صــواب 
ألنه تحت يدك وفي حماك وأسيرك ومتى طلبته وجدته وتفعل به ما تريـد، فاصـبر يـا ملـك الزمـان فـإن هـذا 

ستان ارم وتزوج بديعة الجمال بنت الملك شـهيال وصـار مـنهم واحـد وجماعتـك قبضـوا عليـه وأتـوا قد دخل ب
بــه إليــك ومــا أخفــى حــاله مــنهم وال منــك، فــإذا قتلتــه فــإن الملــك شــهيال يطلــب ثــأره منــك ويعاديــك ويأتيــك 

نه هـذا مـا بالعسكر من أجل بنته وال مقدرة لـك علـى عسـكره ولـيس لـك بـه طاقـة فسـمع منـه ذلـك وأمـر بسـج
  جرى لسيف الملوك.

وأما ما كان من أمر جدة بديعة الجمال فإنها لما اجتمعت بولدها شهيال أرسلت الجارية تفتش على سيف  
الملــوك فلــم تجــده، فرجعــت إلــى ســيدتها وقالــت مــا وجدتــه فــي البســتان فأرســلت إلــى عمــال البســتان وســألتهم 

شــجرة، وٕاذا بخمســة أشــخاص مــن جماعــة الملــك األزرق  عــن ســيف الملــوك، فقــالوا نحــن رأينــاه قاعــدًا تحــت
نزلوا عنده وتحدثوا معه ثم إنهم حملوه وسدوا فمه وطاروا به وراحـوا، فلمـا سـمعت دجـدة بديعـة الجمـال ذلـك 
الكــالم لــم يهــن عليهــا واغتاظــت غيظــًا شــديدًا وقامــت علــى أقــدامها وقالــت البنهــا الملــك شــهيال كيــف تكــون 

ملك األزرق إلى بستاننا ويأخذون ضيفنا ويروحون به سالمين وأنت بالحيـاة وصـارت ملكًا وتجيء جماعة ال
تحرضه وتقول ال ينبغي أن يتعدى علينا أحد في حياتـك، فقـال لهـا يـا أمـي إن هـذا االنسـي قتـل ابـن الملـك 

إليـه األزرق وهو جنـي فرمـاه اهللا فـي يـده فكيـف أذهـب إليـه وأعاديـه مـن أجـل االنسـي فقالـت لـه أمـه اذهـب 
واطلـب منـه ضـيفنا فـإن كـان بالحيـاة وسـلمه إليـك فخـذه وتعـال، وٕان كـان قتلـه فأمسـك الملـك بالحيـاة وأوالده 
وحريمه وكل من يلوذ به من أتباعـه وائتنـي بهـم بالحيـاة حتـى أذبحهـم بيـدي وأخـرب ديـاره، وٕان لـم تفعـل مـا 

  حرامًا. أمرتك به ال أجعلك من حل من لبني والتربية التي ربيتها لك تكون
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن العجــوز قالــت البنهــا شــهيال اذهــب إلــى الملــك األزرق وانظــر ســيف 

والده وحريمــه وكــل مــن يلــوذ بــه، الملــوك فــإن كــان باقيــًا بالحيــاة فهاتــه وتعــال وٕان كــان قتلــه فأمســكه هــو وأ
وائتني بهم بالحياة حتى أذبحهم بيدي وأخرب ملكه، وٕان لم تذهب إليه وتفعـل مـا أمرتـك بـه فـال أجعلـك فـي 



حل من لبنـي وتكـون تربيتـك حرامـًا، فعنـد ذلـك قـام الملـك شـهيال وأمـر عسـكره بـالخروج، وتوجـه إليـه كرامـة 
جـل شـيء كـان مقـدرًا فـي األزل، ثـم إن شـهيال سـافر بعسـكره ولـم ألمه ورعاية لخاطرها وخواطر أحبابها وأل

ـــوا مســـافرين حتـــى وصـــلوا إلـــى الملـــك األزرق، وتالقـــى العســـكران فانكســـر الملـــك األزرق هـــو وعســـكره  يزال
وأمسكوا أوالده كبارًا وصغارًا وأرباب دولته وأكابرها وربطوهم وأحضروهم بين يدي الملك شهيال، فقال له يـا 

  يف الملوك األنسي الذي هو ضيفي.أزرق أين س
فقــال لــه المكــل األزرق يــا شــهيال أنــت جنــي وأنــا جنــي وهــل ألجــل انســي قتــل ولــدي تفعــل هــذه الفعــال وهــو 
قاتل ولـدي وحشاشـة كبـدي وكيـف عملـت هـذه األعمـال كلهـا وأهرقـت دم كـذا وكـذا ألـف جنـي فقـال لـه خـل 

عتقــك وأعتــق كــل مــن قبضــت عليــه مــن أوالدك وٕان عنــك هــذا الكــالم فــإن كــان هــو بالحيــاة فأحضــره، وأنــا أ
كنت قتلته فأنا أذبحك أنت وأوالدك، فقال له الملك األزرق يا ملك هـل هـذا أعـز عليـك مـن ولـدي، فقـال لـه 
الملك شهيال وٕان ولدك ظالم لكونه يخطف أودال الناس وبنات الملوك، ويضعهم في القصـر المشـيد والبئـر 

الملك األزرق إنه عنـدي ولكـن أصـلح بيننـا وبينـه فأصـلح بيـنهم وخلـع علـيهم  المعطلة ويفسق فيهم، فقال له
وكتــب بــين الملــك األزرق وبــين ســيف الملــوك حجــة مــن جهــة قتــال ولــده وتســلمه شــهيال وضــيفهم ضــيافة 
مليحــة، وأقــام الملــك األزرق عنــده هــو وعســكره ثالثــة أيــام، ثــم أخــذ ســيف الملــوك وأتــى إلــى أمــه ففرحــت بــه 

ًا وتعجــب شــهيال مــن حســن ســيف الملــوك وكمالــه وجمالــه وحكــى لــه ســيف الملــوك حكايتــه مــن فرحــًا شــديد
أولهــا إلــى آخرهــا ومــا وقــع لــه مــع بديعــة الجمــال ثــم إن الملــك شــهيال قــال يــا أمــي حيــث رضــيت أنــت وهــي 
ه بذلك فسمعًا وطاعة لكما أمر فيه رضاك فخذيه وروحي به إلـى سـردنيب واعملـي هنـاك فرحـًا عظيمـًا، فإنـ

شــاب ملــيح قاســى األهــوال مــن أجلهــا، ثــم إنهــا ســافرت هــي وجواريهــا إلــى أن وصــلن إلــى ســردنيب ودخلــن 
البستان الذي رأته دولة خاتون ونظرته بديعة الجمال بعد أن مضين إلى الخيمة واجتمعن وحدثتهن العجوز 

فــي اإلعــادة  بمــا جــرى مــن الملــك األزرق وكيــف كــان أشــرف علــى المــوت فــي ســجن الملــك األزرق ولــيس
  إفادة، ثم إن الملك سيف الملوك قال له يا ملك العفو أنا أطلب منك حاجة وأخاف أن تردني عنها خائبًا.

فقـال لــه تــاج الملــوك لــو طلبــت روحــي مــا منعتهــا عنــك لمــا فعلــت مــن الجميــل فقــال ســيف الملــوك أريــد أن  
ملـوك سـمعًا وطاعـة ثـم إنـه جمـع أكـابر تزوج دولة خاتون بأخي ساعد حتى نصير كلنا غلمانك فقال تاج ال

دولته ثاني وعقد عقد ابنته خاتون على ساعد ولما خلصوا من كتب الكتـاب نثـروا الـذهب والفضـة وأمـر أن 
يزينوا المدينة، ثم أقاموا الفرح ودخل سـيف الملـوك علـى بديعـة الجمـال ودخـل سـاعد علـى دولـة خـاتون فـي 

بديعة الجمال أربعين يومًا فقالت له فـي بعـض األيـام يـا ابـن الملـك ليلة واحدة ولم يزل سيف الملوك يختل ب
هل في قلبك حسرة على شيء، فقـال سـيف الملـوك حاشـى هللا قـد قضـيت حـاجتي ومـا بقـي فـي قلبـي حسـرة 
ــدًا ولكــن قصــدي االجتمــاع بــأبي وأمــي بــأرض مصــر وانظــر هــل همــا طيبــين أم ال فــأمرت جماعــة مــن  أب

إلـى أرض مصـر، فوصـلوها واجتمـع سـيف الملـوك بأبيـه وأمـه وكـذلك سـاعد خدمها أن يوصلوه هو وسـاعد 
وقعــدا عنــدهم جمعــة ثــم إن كــًال منهمــا ودع أبــاه وأمــه وســارا إلــى مدينــة ســردنيب وصــارا كلمــا اشــتاقا إلــى 
أهلهما يروحان ويرجعان وعـاش سـيف الملـوك هـو وبديعـة الجمـال فـي أطيـب عـيش وأهنـأه وكـذا سـاعد مـع 



أن أتــاهم هــادم اللــذات ومفــرق الجماعــات فســبحان الحــي الــذي ال يمــوت وقــد خلــق الخلــق دولــة خــاتون إلــى 
 وقضى عليهم بالموت وهو أوال بال ابتداء وآخر بال انتهاء.

 

  حكاية حسن الصائغ البصري
وممــا يحكــى أيضــًا أنــه كــان فــي قــديم الزمــان وســالف العصــر واألوان رجــل تــاجر مــن التجــار مقــيم بــأرض 

لــك التـاجر لــه ولـدان ذكــران وكـان عنـده مــال كثيـر فقــدر اهللا السـميع العلــيم أن التـاجر تــوفي البصـرة وكـان ذ
إلــى رحمــة اهللا تعــالى وتــرك تلــك األمــوال فأخــذ ولــداه فــي تجهيــزه ودفنــه. وبعــد ذلــك اقتســما األمــوال بينهمــا 

ينمـا الصـائغ جـالس بالسوية وأخذ كل واحد منهما قسمة وفتحا لهما دكاكين أحدهما نحاس والثاني صـائغ فب
فــي دكانــه يومــًا مــن األيــام إذا برجــل أعجمــي ماشــي فــي الســوق بــين النــاس إلــى أن مــر علــى دكــان الولــد 
الصــائغ فنظــر إلــى صــنعته وتأملهــا بمعرفتــه فأعجبتــه وكــان اســم الصــائغ حســنًا فهــز األعجمــي رأســه وقــال 

تيــق كــان بيــده والنــاس مشــغولين واهللا إنــك صــائغ ملــيح وصــار ينظــر إلــى صــناعته وهــو ينظــر إلــى كتــاب ع
بحسنه وجماله واعتداله، فلما كان وقت العصر خلت الدكاكين من الناس، فعند ذلك أقبل الرجـل األعجمـي 
عليــه وقــال لــه يــا ولــدي أنــت شــاب ملــيح وأنــا مــا لــي ولــد وقــد عرفــت صــنعة مــا فــي الــدنيا أحســن منهــا وقــد 

يت أن أعلمهـا أحـدًا مـنهم، ولكـن قـد سـمحت نفسـي سألني خلق كثيـر مـن النـاس فـي شـأن تعليمهـا فمـا رضـ
أعلمك إياها وأجعلـك ولـدي واجلـع بينـك وبـين الفقـر حجابـًا وتسـتريح مـن هـذه الصـنعة والتعـب فـي المطرقـة 
والفحـم والنــار فقــال لـه حســن يــا سـيدي ومتــى تعلمنــي، فقـال لــه فــي غـد آتيــك وأصــنع لـك مــن النحــاس ذهبــًا 

ألعجمي وسار إلى والدته فدخل وسلم عليها وأكل معهـا وهـو مـدهوش خالصًا بحضرتك ففرح حسن وودع ا
بال وعي وال عقل فقالت أمه ما بالك يا ولدي إحذر أن تسمع كالم الناس خصوصًا األعـاجم فـال تطـاوعهم 
فــي شــيء فــإن هــؤالء غشاشــون يعلمــون صــنعة الكيميــاء وينصــبون علــى النــاس ويأخــذون أمــوالهم ويأكلونهــا 

  بالباطل.
لها يا أمي نحن ناس فقراء وما عندنا شيء يطمع فيـه حتـى ينصـب علينـا وقـد جـاءني رجـل أعجمـي فقال  

لكنه شيخ صالح عليه أثر الصالح وقد حننه اهللا علي فسكتت أمه على غـيظ وصـار ولـدها مشـغول القلـب 
يح وفــتح ولــم يأخــذه نــوم فــي تلــك الليلــة مــن شــدة فرحــه بقــول األعجمــي لــه فلمــا أصــبح الصــباح وأخــذ المفــات

الدكان، وٕاذا باألعجمي أقبل عليه فقام وأراد حسن أن يقبل يديه فامتنع ولم يرض بذلك وقال يا حسن عمر 
البودقة وركب الكير، ففعل ما أمره به األعجمي وأوقد الفحـم فقـال لـه األعجمـي يـا ولـدي هـل عنـدك نحـاس 

صغارًا ففعـل كمـا قـال لـه وقطعـه قطعـًا قال عندي طبق مكسور فأمره أن يتكيء عليه بالكاز ويقطعه قطعًا 
صــغارًا ورمــاه فــي البودقــة ونفــخ عليــه بــالكير حتــى صــار مــاء فمــد األعجمــي يــده إلــى عمامتــه وأخــرج منهــا 
ورقة ملفوفة وفتحها وذر منها شيئًا في البودقة مقدار نصف درهم وذلك الشيء يشبه الكحـل األصـفر وأمـر 

ا أمـره حتـى صـار سـبيكة ذهـب، فلمـا نظـر حسـن إلـى ذلـك انـدهش حسنًا أن ينفخ عليه بالكير ففعل مثـل مـ
وتحير عقله من الفرح الذي حصل له وأخذ السبيكة وقبلها وأخذ المبرد وحكهـا فرآهـا ذهبـًا خالصـًا مـن عـال 



العال فطار عقلـه وانـدهش مـن شـدة الفـرح، ثـم انحنـى علـى يـد األعجمـي ليقبلهـا فقـال لـه: خـذ هـذه السـبيكة 
السوق وبعها واقبض ثمنهـا سـريعًا وال تـتكلم فنـزل حسـن وأعطـى السـبيكة إلـى الـدالل فأخـذها وانزل بها إلى 

منه وحكها فوجدها ذهبًا خالصًا ففتحوا بابها بعشرة آالف درهم وقد تزايـد فيهـا التجـار فباعهـا بخمسـة عشـر 
ذه الصـنعة، ألف درهم وقبض ثمنها ومضى إلـى البيـت وحكـى ألمـه جميـع مـا فعـل وقـال إنـي قـد تعلمـت هـ

  فضحكت عليه وقالت ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن حســنًا الصــائغ لمــا حكــى ألمــه مــا فعــل األعجمــي وقــال لهــا إنــي قــد 

الصنعة قالت ال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم وسـكتت علـى غـيظ منهـا ثـم إن حسـنًا أخـذ  تعلمت هذه
من جهته هاونًا وذهب به إلى األعجمي وهو قاعد في الدكان ووضـعه بـين يديـه فقـال لـه يـا ولـدي مـا تريـد 

ولـدي هـل أنـت أن تصنع بهذا الهون قال ندخله في النار ونفعله سـبائك ذهـب، فضـحك األعجمـي وقـال يـا 
مجنون حتـى تنـزل السـوق بسـبيكتين فـي يـوم واحـد مـا تعلـم أن النـاس ينكـرون علينـا وتـروح علينـا، ولكـن يـا 
ولــدي إذا علمتــك هــذه الصــنعة ال تعملهــا فــي الســنة إال مــرة واحــدة فهــي تكفيــك مــن الســنة إلــى الســنة قــال 

م علــى النــار فقــال لــه األعجمــي يــا صــدقت يــا ســيدي ثــم إنــه قعــد فــي الــدكان وركــب فــي البودقــة ورمــى الفحــ
ولــدي مــاذا تريــد قــال علمنــي هــذه الصــنعة، فضــحك األعجمــي وقــال ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم 
أنــت يــا ابنــي قليــل العقــل مــا تصــلح لهــذه الصــنعة قــط هــل أحــد فــي عمــره يــتعلم هــذه الصــنعة علــى قارعــة 

المكــان يقــول النــاس علينــا إن هــؤالء يصــنعون الكيميــاء الطريــق أو فــي األســواق فــإن اشــتغلنا بهــا فــي هــذا 
فتســمع بنــا الحكــام وتــروح أرواحنــا فــإذا أردت يــا ولــدي أن تــتعلم هــذه فاذهــب معــي إلــى بيتــي، فقــام حســن 
وأغلق الدكان وتوجه مع األعجمي فبينما هو في الطريق غذ تذكر قول أمه وحسـب فـي نفسـه ألـف حسـاب 

اعة زمانيـة فالتفـت األعجمـي فـرآه واقفـًا فضـحك وقـال هـل أنـت مجنـون فوقف وأطرق برأسـه إلـى األرض سـ
كيــف أضــمر لــك فــي قلبــي الخيــر وأنــت تحســب أنــي أضــرك وقــال لــه األعجمــي إن كنــت خائفــًا مــن ذهابــك 
معي إلى بيتي فأنا أروح معك إلى بيتك وأعلمك هناك فقال له حسن نعم فقال له امـش قـدامي فسـار حسـن 

لفه إلى أن وصل األعجمي إلى منزلـه فـدخل حسـن إلـى داره فوجـد والدتـه فأعلمهـا قدامه وسار األعجمي خ
  بحضور األعجمي معه وهو واقف على الباب ففرشت لهما البيت ورتبته.

فلمــا فرغــت مــن أمرهــا راحــت ثــم إن حســنًا أذن لألعجمــي أن يــدخل فــدخل ثــم إن حســنًا أخــذ فــي يــده طبقــًا 
يأكلـه فخـرج وجـاء بأكـل وأحضـره بـين يديـه وقـال لـه كـل يـا سـيدي وذهب به إلى السوق ليجـيء فيـه بشـيء 

  ألجل أن يصير بيننا خبز وملح واهللا تعالى ينتقم ممن يخون الخبز والملح.
فقال له صدقت يا ولدي ثم تبسم وقال لـه يـا ولـدي مـن يعـرف قـدر الخبـز والملـح ثـم تقـدم األعجمـي وأكـل  

ولدي يا حسـن هـات لنـا شـيئًا مـن الحلـوى فمضـى حسـن إلـى  مع حسن حتى اكتفيا، ثم قال له األعجمي يا



السوق وأحضر عشر قباب الحلوى وفرح حسن بكالم األعجمي، فلما قدم خيرًا يا ولدي مثلـك مـن يصـاحبه 
الناس ويظهرونه على أسرارهم ويعلمونه ما ينفعه ثم قـال األعجمـي يـا حسـن أحضـر العـدة، فلمـا سـمع هـذا 

ر إذا انطلـق مـن الربيـع حتـى أتـى إلـى الـدكان وأخـذ العـدة ورجـع ووضـعها بـين الحديث إال وخـرج مثـل المهـ
يديــه فــأخرج األعجمــي قرطاســًا مــن الــورق وقــال يــا حســن وحــق الخبــز والملــح لــوال أنــت أعــز مــن ولــدي مــا 
أطلعتــك علــى هــذه الصــنعة ومــا بقــي شــيء مــن اإلكســير إال فــي هــذا القرطــاس، ولكــن تأمــل حــين أركــب 

قدامك واعلم يا ولدي يا حسن أنـك تضـع علـى كـل عشـرة أرطـال نحاسـًا نصـف درهـم مـن  العقاقير وأضعها
هذا الذي في الورقة فتصير العشرة أرطال ذهبًا خالصـًا إبريـزًا ثـم قـال يـا ولـدي يـا حسـن إن فـي هـذه الورقـة 

فـرأى شـيئًا ثالثة أوراق بالوزن المصري وبعد أن يفرغ ما في هذه الورقـة اعمـل لـك غيـره فأخـذ حسـن الورقـة 
أصفر أنعـم مـن األول فقـال يـا سـيدي مـا اسـم هـذا وأيـن يوجـد وفـي أي شـيء يعمـل فضـحك األعجمـي مـن 
طمــع حســن وقــال لــه عــن أي شــيء تســأل وأنــت ســاكت، وأخــرج طاســة مــن البيــت واخــرج طاســة مــن البيــت 

  هب الخالص.اقطعها وألقاها في البودقة ورمى عليها قليل من الذي في الورقة فصارت سبيكة من الذ
فلما رأى حسن ذلك فـرح فرحـًا شـديدًا وصـار متحيـرًا فـي عقلـه مشـغوًال بتلـك السـبيكة فـأخرج صـرة مـن رأسـه 
بسرعة وقطعها ووضعها في قطعة من الحلوى وقال له يا حسن أنـت بقيـت ولـدي وصـرت عنـدي أعـز مـن 

ان عنــد اهللا تعــالى فقــا روحــي ومــالي وعنــدي بنــت أزوجــك بهــا فقــال حســن أنــا غالمــك ومهمــا فعلتــه معــي كــ
األعجمـي يــا ولـدي طــول بالـك وصــبر نفســك يحصـل لــك الخيـر ثــم ناولــه القطعـة الحلــوى فأخـذها وقبــل يــده 
ووضعها في فمه وهو ال يعلم ما قدر له فـي الغيـب ثـم بلـع قطعـة الحلـوى فسـبقت رأسـه ورجليـه وغـاب عـن 

وقـام علــى أقـدام وقـال وقعـت يــا علـق يـا كلــب  الـدنيا فلمـا رآه األعجمـي وقــد حـل بـه الـبالء فــرح فرحـًا شـديداً 
  العرب لي أعوام كثيرة أفتش عليك حتى حصلتك يا حسن.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثالثين بعد السبعمائة 
ا لـه األعجمـي ووقـع قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن حسنًا الصـائغ لمـا أكـل قطعـة الحلـوى التـي أعطاهـ

منها على األرض مغشيًا عليه، فرح األعجمي وقال له لي أعوام كثيرة وأنـا أفـتش عليـك حتـى حصـلتك، ثـم 
إن األعجمي شد وسطه وكتف حسنًا وربط رجليه على يديه، وأخذ صندوقًا وأخرج منـه الحـوائج التـي كانـت 

جميــع المــال الــذي عنــد حســن والســبائك  فيــه ووضــع حســنًا فيــه وقفلــه عليــه وفــرغ صــندوقًا آخــر وحــط فيــه
الذهب التي عملها أوًال وثانيًا وقفلـه ثـم خـرج يجـري إلـى السـوق وأحضـر حمـاًال حمـل الصـندوق، وتقـدم إلـى 
المركـــب الراســـي وكـــان ذلـــك المركـــب مهيـــأ لألعجمـــي وريســـه منتظـــر، فلمـــا نظـــره بحريتـــه أتـــوا إليـــه وحملـــوا 

عجمي علـى الـريس وعلـى جميـع البحريـة وقـال لهـم قومـوا قـد الصندوقين ووضعوهما في المركب وصرخ األ
انقضــت الحاجــة وبلغنــا المــراد، فصــرخ الــريس علــى البحريــة قــال لهــم: أقلعــوا المراســي وحلــوا القلــوع، وصــار 

  المركب بريح طيبة هذا ما كان من أمر األعجمي.



ًا وال خبـرًا فجـاءت إلـى البيـت وأما ما كان من أمـر أم حسـن فإنهـا انتظرتـه إلـى العشـاء، فلـم تسـمع لـه صـوت
فرأتــه مفتوحــًا ولــم تــر فيــه أحــدًا، ولــم تجــد الصــناديق وال المــال، فعرفــت أن ولــدها قــد فقــد ونفــذ فيــه القضــاء 

  فلطمت على وجهها وشقت أثوابها وصاحت وولولت وصارت تقول واولداه واثمرة فؤاداه.
وسألوها عن ولدها فأخبرتهم بما جـرى لـه مـع  ثم إنها صارت تبكي وتنوح إلى الصباح فدخل عليها الجيران

  العجمي واعتقدت أنها لن تجده بعد ذلك.
ثــم قالــت نعــم يــا ولــدي إن الــدار قفــرة والمــزار بعيــد ثــم إن الجيــران ودعوهــا بعــد أن دعــوا لهــا بالصــبر وجمــع 

ًا وكتبـت عليـه الشمل قريبًا، ولـم تـزل أم حسـن تبكـي أثنـاء الليـل وأطـراف النهـار، وبنـت فـي وسـط البيـت قبـر 
اسم حسن وتاريخ فقده وكانت ال تفارق ذلك القبر ولـم يـزل ذلـك دأبهـا مـن حـين فارقهـا ولـدها، هـذا مـا كـان 

  من أمرها.
وأما ما كان من أمر ولدها حسن مع األعجمي، فإن األعجمي كان مجوسيًا وكان يبغض المسـلمين كثيـرًا  

 لئيم كيماوي كما قال فيه الشاعر: وكلما قدر على أحد من المسلمين يهلكه وهو خبيث 

 كلب وال خير في كلب تناسل من  هو الكلب وابن الكلب والكلب جده

وكــان اســم ذلــك الملعــون بهــرام المجوســي، وكــان لــه فــي كــل ســنة واحــد مــن المســلمين يأخــذه ويذبحــه علــى 
مركب علـى بـر إلـى مطلب، فلما تمت حيلته على حسن الصائغ وسار به من أول النهار إلى الليل رسى ال

الصباح، فلما طلعت الشمس وسار المركب أمـر األعجمـي عبيـده وغلمانـه أن يحضـروا لـه الصـندوق الـذي 
فيــه حســن فأحضــروه لــه ففتحــه وأخرجــه منــه ونشــقه بالخــل ونفــخ فــي أنفــه ذررًا فعطــس وتقايــا بــالبنج وفــتح 

رًا واألعجمـي قاعـدًا عنـده، فعلـم أنهـا عينيه ونظـر يمينـًا وشـماًال، فوجـد نفسـه فـي وسـط البحـر والمركـب سـائ
حيلة عملت عليه قد عملها الملعون المجوسي وأنه وقع في األمر الذي كانت فيـه أمـه تحـذره فقـال كلمـة ال 
ــا إليــه راجعــون اللهــم الطــف بــي فــي  يخجــل قائلهــا وهــي: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم إنــا هللا وٕان

العالمين، ثم التفت إلى األعجمي وكلمه بكالم رقيق وقال له يـا والـدي  قضائك وصبرني على بالئك يا رب
ما هذه الفعال وأين الخبز والملح واليمين التي حلفتها لي فنظر إليه وقال له يا كلـب هـل مثلـي يعـرف خبـزًا 
 وملحًا وأنا قد قتلت ألف صبي إال صبيا وأنت تمام األلف، وصاح عليـه فسـكت وعلـم أن سـهم القضـاء نفـذ

  فيه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد، أن حسـنًا لمـا رأى نفسـه وقـع مـع األعجمـي الملعـون كلمـه بكـالم رقيـق فلـم 
لعــون بحــل أكتافــه، ثــم ســقوه يفــده بــل صــاح عليــه فســكت وعلــم أن ســهم القضــاء نفــذ فيــه فعنــد ذلــك أمــر الم

قليًال من الماء والمجوسي يضـحك ويقـول وحـق النـار والنـور والظـل والحـرور، ومـا كنـت أظـن أنـك تقـع فـي 



شبكتي، ولكن النار قوتني عليك وأعانتني على قبضك حتى أقضي حاجتي وأرجع وأجعلك قربانـًا لهـا حتـى 
ي يــده وضــربه ضــربة فوقــع وعــض األرض ترضــى عنــي فقــال حســن قــد خنــت الخبــز والملــح فرفــع المجوســ

بأسنانه، وغشي عليه وجرت دموعه على خده ثم أمر المجوسي أن يوقدوا له نارًا، فقال له حسن مـا تصـنع 
بها فقال له هذه النار صاحبة النور والشرور وهي التي أعبدها فإن كنـت تعبـدها مثلـي فأنـا أعطيـك نصـف 

ا ويلك إنما أنت مجوسي كافر تعبد النار دون الملـك الجبـار مالي وأزوجك بنتي، فصاح حسن عليه وقال ي
  خالق الليل والنهار وما هذه إال وصية في األديان.

فعند ذلك غضب المجوسي وقال: أما توافقني يا كلب العرب وتدخل في ديني فلـم يوافقـه حسـن علـى ذلـك، 
وجهــه فرمــوه، وصــار المجوســي فقــام المجوســي الملعــون وســجد للنــار وأمــر غلمانــه أن يرمــوا حســنًا علــى 

يضـربه بســوط مضـفور مــن جلــد حتـى شــرح جوانبــه وهـو يســتغيث فــال يغـاث ويســتجير فــال يجيـره أحــد فرفــع 
طرفــه إلــى الملــك القهــار وتوســل إليــه بــالنبي المختــار وقــد قــل منــه االصــطبار وجــرت دموعــه علــى خديــه 

  كاألمطار.
وا إليــه بشــيء مــن المــأكول والمشــروب فأحضــروه فلــم ثــم إن المجوســي أمــر العبيــد أن يقعــدوا وأمــر أن يــأت 

يــرض أن يأكــل وال يشــرب وصــار المجوســي يعذبــه لــيًال ونهــارًا مســافة الطريــق وهــو صــابر يتضــرع إلــى اهللا 
عز وجل، وقد قسى قلب المجوسي عليه، ولم يزالوا سـائرين فـي البحـر مـدة ثالثـة أشـهر، وحسـن معهـم فـي 

أرسل اهللا تعالى على المركب ريحـًا فاسـود البحـر وهـاج بالمركـب مـن كثـرة العذاب فلما كملت الثالثة أشهر 
الـــريح فقـــال الـــريس والبحريـــة هـــذا واهللا كلـــه ذنـــب هـــذا الصـــبي الـــذي لـــه ثالثـــة أشـــهر فـــي العقوبـــة مـــع هـــذا 
المجوسي وهذا ما يحل من اهللا تعالى ثم إنهم قاوموا المجوسي وقتلوا غلمانـه وكـل مـن كـان معـه فلمـا رآهـم 

جوسـي قتلـوا الغلمــان أيقـن بــالهالك، وخـاف علـى نفســه وحـل مــن أكتافـه وقلعـه مــا كـان عليــه مـن الثيــاب الم
الرثة وألبسه غيرها وصالحه، ووعده أن يعلمه الصنعة ويرده إلى بلده وقال يا ولدي ال تؤاخذني بما فعلـت، 

غفـرة وأنـا مـا فعلـت معـك هـذه فقال له حسن كيف بقيت أركن إليك فقال له يا ولدي لوال الـذنب مـا كانـت الم
األفعال إال ألجل أن أنظر صبرك وأنت تعلم أن األمر كله بيد اهللا ففرحت البحرية والريس بخالصه، فـدعا 
لهــم حســن وحمــد اهللا تعــالى وشــكره فســكتت الريــاح وانكشــفت الظلمــة وطــاب الــيح والســفر، ثــم إن حســنًا قــال 

أتوجـه إلـى جبـل السـحاب الـذي فيـه اإلكسـير الـذي نعملـه  للمجوسي يا أعجمي إلى أين تتوجه قال يا ولـدي
كيميــاء، وحلــف المجوســي بالنــار والنــور أنــه مــا بقــي لحســن عنــده مــا يخيفــه فطــاب قلــب حســن وفــرح بكــالم 
  المجوسي، وصار يأكل معه ويشرب وينام ويلبسه من ملبوسه، ولم يزالوا مسافرين مدة ثالثة أشهر أخرى.

بــر طويــل كلــه حصــى أبــيض وأصــفر وأزرق وأســود وغيــر ذلــك مــن جميــع وبعــد ذلــك رســى المركــب علــى 
األلوان، فلما رسى نهض األعجمي قائمًا وقال يا حسن قوم اطلع فإننا قد وصـلنا إلـى مطلوبنـا ومرادنـا فقـام 
حسن وطلع مـع األعجمـي وأوصـى المجوسـي الـريس علـى مصـالحه ثـم مشـى حسـن مـع المجوسـي إلـى أن 

ن األعــين ثــم قعــد المجوســي وأخــرج مــن جيبــه طــبًال نحاســيًا وزخمــة مــن حريــر بعــدا عــن المركــب وغابــا عــ
منقوشة بالذهب وعليها طالسم وضرب الطبل، فلما فـرغ ظهـرت غبـرة مـن ظهـر البريـة، فتعجـب حسـن مـن 



فعلــه وخــاف منــه ونــدم علــى طلوعــه معــه وتغيــر لونــه فنظــر إليــه المجوســي وقــال لــه مــا لــك يــا ولــدي وحــق 
بقــي عليــك خــوف منــي ولــوال أن حــاجتي مــا تقضــى إال علــى اســمك مــا كنــت أطلعــك مــن  النــار والنــور، مــا

المركب فأبشر كل خير، وهذه الغبرة غبـرة شـيء نركبـه فيعيننـا علـى قطـع هـذه البريـة ويسـهل علينـا مشـقتها 
فما كان إال قليل حتى انكشفت الغبرة عن ثالث نجائب، فركب األعجمي واحدة وركب حسن واحـدة وحمـال 

دهمــا علــى الثالثــة وســارا ســبعة أيــام، ثــم انتهيــا إلــى أرض واســعة فلمــا نــزال فــي تلــك األرض نظــرا إلــى قبــة زا
معقــودة علــى أربعــة أعمــدة مــن الــذهب األحمــر، فنــزال مــن فــوق النجائــب ودخــال تحــت القبــة وأكــال وشــربا 

فقــال لــه المجوســي هــذا واســتراحا فالحــت التفاتــة مــن حســن فــرأى شــيئًا عاليــًا فقــال لــه حســن مــا هــذا يــا عــم 
قصر، فقال له حسن أما نقوم نـدخل لنسـتريح فيـه وتنفـرج عليـه فـذهب المجوسـي وقـال لـه ال تـذكر لـي هـذا 
القصر فإن فيـه عـدوي ووقعـت لـي معـه حكايـة لـيس هـذا وقـت إخبـارك بهـا، ثـم دق الطبـل فأقبلـت النجائـب 

يا حسن ما الذي تنظره فقال حسن أنظر سـحابًا فركبا وسارا سبعة أيام فلما كان اليوم الثامن قال المجوسي 
  وغمامًا بين المشرق والمغرب.

فقال له المجوسي ما هذا سحاب وال غمام وٕانما هـو جبـل شـاهق ينقسـم عليـه السـحاب ولـيس هنـاك سـحاب 
يكون فوقه من فرط علوه وعظـم ارتفاعـه وهـذا الجبـل هـو المقصـود لـي وفوقـه حاجتنـا وألجـل هـذا جئـت بـك 

تي تقضى على يديك، فعند ذلـك يـئس حسـن مـن الحيـاة ثـم قـال المجوسـي بحـق معبـودك وبحـق معي وحاج
مــا تعتقــده مــن دينــك أي شــيء الحاجــة التــي جئــت بــي مــن أجلهــا فقــال لــه إن صــنعة الكيميــاء ال تصــلح إال 
بحشيش ينبت في المحل الذي يمر به السحاب وينقطع عليه وهو هـذا الجبـل والحشـيش فوقـه، فـإذا حصـلنا 
الحشــيش أريــك أي شــيء هــذه الصــنعة فقــال لــه حســن مــن خوفــه نعــم يــا ســيدي وقــد يــئس مــن الحيــاة وبكــى 
لفراق أمه وأهله ووطنه وندم على مخالفته أمه، ولم يزاال سائرين إلى أن وصال إلى ذلك الجبل ووقفـا تحتـه 

  فنظر حسن فوق ذلك الجبل قصرًا.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن المجوسـي وحسـن لمـا وصـال إلـى الجبـل وقفـا تحتـه فنظـر حسـن فـوق  

الجبــل قصــرًا فقــال للمجوســي مــا هــذا القصــر فقــال المجوســي هــذا مســكن الجــان والغــيالن والشــياطين ثــم إن 
ه بــالنزول وقــام إليــه وقبــل رأســه وقــال ال تؤاخــذني بمــا فعلتــه معــك فأنــا المجوســي نــزل مــن فــوق نجيبــه وأمــر 

أحفظك عند طلوعك القصر وينبغـي أنـك ال تخـونني فـي شـيء مـن الـذي تحضـره منـه وأكـون أنـا وأنـت فيـه 
ســواء، فقــال الســمع الطاعــة ثــم إن األعجمــي فــتح جرابــًا وأخــرج منــه طاحونــًا وأخــرج منــه أيضــًا مقــدارًا مــن 

ه على ذلك الطاحون وعجن منه ثالثة أقراص، وأوقد النار وخبز األقراص ثم أخـرج منـه أيضـًا القمح وطحن
الطبل النحاس والزخمـة المنقوشـة ودق الطبـل فحضـرت النجائـب فاختـار منهـا نجيبـًا وذبحـه وسـلخ جلـده ثـم 

وأخــيط التفــت إلــى حســن وقــال لــه اســمع يــا ولــدي يــا حســن مــا أوصــيك بــه قــال لــه نعــم قــال ادخــل فــي هــذا 



عليك وأطرحك على األرض فتأتي طيور الرخ فتحملك وتطير بك إلى أعلى الجبـل وخـذ هـذه السـكين معـك 
فــإذا فرغــت مــن طيرانهــا وعرفــت أنهــا حطتــك فــوق الجبــل فشــق بهــا الجلــد واخــرج فــإن الطيــر يخــاف منــك 

ة أقـراص وركـوة ويطير عنك وطل لي مـن فـوق الجبـل وكلمنـي حتـى أخبـرك بالـذي تعملـه، ثـم هيـأ لـه الثالثـ
فيهــا مــاء وحطهــا معــه فــي الجلــد بعــد ذلــك خيطــه عليــه ثــم بعــد عنــه فجــاء طيــر الــرخ وحملــه وطــار بــه إلــى 
أعلــى الجبــل ووضــعه هنــاك، فلمــا عــرف حســن أن الــرخ وضــعه علــى الجبــل شــق الجلــد وخــرج منــه وكلــم 

  المجوسي.
رائـك ومهمـا رأيتـه فـأعلمني بـه فلما سمع المجوسي كالمه فرح ورقص مـن شـدة الفـرح وقـال لـه امـض إلـى و 

فمضـــى حســـن فـــرأى رممـــًا كثيـــرة وعنـــدهم حطـــب كثيـــر فـــأخبره بجميـــع مـــا رآه، فقـــال لـــه هـــذا هـــو المقصـــود 
والمطلوب فخذ من الحطب ست حزم وارمها إلي فإنها هي التي نعملها كيمياء، فرمـى لـه السـت حـزم، فلمـا 

قــد انقضــت الحاجــة التــي أردتهــا منــك وٕان  رأى المجوســي تلــك الحــزم قــد وصــلت عنــده قــال لحســن يــا علــق
  شئت قدم على هذا الجبل أو ألق نفسك على األرض حتى تهلك ثم مضى المجوسي.

فقال حسن ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قـد مكـر بـي هـذا الكلـب الملعـون ثـم إنـه وقـف علـى قدميـه 
بالموت وصار يتمشى حتـى وصـل إلـى الطـرف والتفت يمينًا وشماًال، ثم مضى فوق الجبل وأيقن في نفسه 

اآلخر من الجبل فرأى بجنب الجبل بحرًا أزرقًا متالطم قد أزبد وكل موجة منه كالجبل العظيم فقعد وقرأ مـا 
تيسر من القرآن وسأل اهللا تعالى أن يهون عليه إما الموت وٕاما الخالص مـن هـذه الشـدائد، ثـم صـلى علـى 

في البحر، فحملته األمواج علـى سـالمة اهللا تعـالى إلـى أن طلـع مـن البحـر نفسه صالة الجنازة ورمى نفسه 
سالمًا بقدرة اهللا تعالى ففرح وحمد اهللا تعالى وشكره ثم قام يمشي ويفتش على شيء يأكلـه، فبينمـا هـو كـذلك 
وٕاذا هــو بالمكــان الــذي كــان فيــه هــو وبهــرام المجوســي، ثــم مشــى ســاعة فــإذا هــو بقصــر عظــيم شــاهق فــي 

ء فدخله فإذا هو القصر الذي كان سأل عنه المجوسي وقال له إن هذا القصـر فيـه عـدوي فقـال حسـن الهوا
واهللا البــد مــن دخــولي هــذا القصــر لعــل الفــرج يحصــل لــي، فلمــا رأى بابــه مفتوحــًا دخــل مــن البــاب، فــرأى 

فرفعـت واحـدة مصطبة من الدهليز وعلى المصطبة بنتان كالقمران بـين أيـديهما رقعـة شـطرنج وهمـا يلعبـان 
منهما رأسها إليـه وصـاحت مـن فرحتهـا وقالـت واهللا إن هـذا آدمـي وأظنـه الـذي جـاء بـه بهـرام المجوسـي فـي 
هذه السنة، فلما سمع حسن كالمهما رمى نفسه بين أيديهما وبكى بكاء شديدًا وقـال يـا سـيدتي هـو أنـا ذلـك 

  المسكين.
ختي أن هذا أخي في عهد اهللا وميثاقه، وٕاني أمـوت فقالت البنت الصغرى ألختها الكبرى اشهدي علي يا أ 

لموتــه وأحيــا لحياتــه وأفــرح لفرحــه وأحــزن لحزنــه ثــم قامــت لــه وعانقتــه وقبلتــه وأخذذتــه مــن يــده ودخلــت بــه 
القصر وأختها معها وقلعته ما كان عليه من الثيـاب الرثـة وأتـت لـه ببدلـة مـن مالبـس الملـوك وألبسـته إياهـا 

ائر األلوان وقدمته لـه، وقعـدت هـي وأختهـا وأكلتـا معـه وقالتـا لـه حـدثنا بحـديثك مـع وهيأت له الطعام من س
الكلب الفاجر الساحر من حين وقعت في يـده إلـى حـين خلصـت منـه ونحـن نحـدثك بمـا جـرى لنـا معـه مـن 
 أول األمر إلى آخره حتى تصير على حذر إذا رأيته فلما سمع حسن منهما هذا الكـالم ورأى اإلقبـال منهمـا



عليه اطمأنت نفسه ورجـع لـه عقلـه وصـار يحـدثهما بمـا جـرى لـه معـه مـن األول إلـى اآلخـر فقالتـا لـه: هـل 
سألته عن هذا القصر قال نعم سألته فقال لي ال أحب سيرته فإن هذا القصر للشياطين واألبالسـة فغضـبت 

  البنتان غضبًا شديدًا وقالتا هل جعلنا هذا الكافر شياطين وأبالسة.
 هرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك ش

 

  وفي الليلة األربعين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن البنتــان قالتــا جعلنــا المجوســي شــياطين وأبالســة، فقــال لهمــا حســن نعــم 

ــدنيا فقــال حســن وكيــف تصــلين  إليــه فقالــت الصــغيرة أخــت حســن واهللا ألقتلنــه أقــبح قتلــة وألعدمنــه نســيم ال
وتقتليه قالت هو في بستان يسمى المشيد والبد مـن قتلـه قريبـًا، فقالـت لهـا أختهـا صـدق حسـن وكـل مـا قالـه 
عن هذا الكلب صـحيح ولكـن حدثيـه بحديثـه كلنـا حتـى يبقـى فـي ذهنـه فقالـت البنـت الصـغيرة اعلـم يـا أخـي 

ن المردة ورزقه اهللا تعالى بسـبع أننا من بنات ملك من ملوك الجان العظام الشأن وله جنود وأعوان وخدم م
بنات من امرأة واحدة ولحقه من الحماقة والغيرة وعزة النفس ما ال يزيـد عليـه حتـى إنـه لـم يزوجنـا ألحـد مـن 
الرجال، ثم إنه أحضر وزرائه وأصحابه وقال لهم هل أنتم تعرفون لي مكانـًا ال يطرقـه طـارق ال مـن اإلنـس 

األثمار واألنهار فقالوا له ما الـذي تصـنع بـه يـا ملـك الزمـان فقـال أريـد وال من الجن ويكون كثير األشجار و 
  أن أجعل فيه بناتي السبعة.

فقالوا له يصلح لهن قصر جبل السحاب الذي كان أنشأه عفريت من الجن المردة الـذين تمـردوا علـى عهـد  
ألنـه منقطـع ال يصـل إليـه سلميان عليه السالم، فلمـا هلـك لـم يسـكنه أحـد بعـده ال مـن الجـن وال مـن اإلنـس 

أحد وحوله األشجار واألثمار واألنهار وحوله مـاء أحلـى مـن الشـهد وأبـرد مـن الـثالج مـا شـرب منـه أحـد بـه 
برص أو جذام أو غيرهما إال عوفي من وقته وساعته، فلما سمع والدنا بذلك أرسلنا إلى هذا القصر وأرسل 

وكــان إذا أراد الركــوب يضــرب الطبــل فيحضــر لــه جميــع معنــا العســاكر والجنــود وجمــع لنــا مــا نحتــاج إليــه 
الجنــود فيختــار مــا يركبــه مــنهم وينصــرف البــاقون، فــإذا أراد والــدنا نحضــر عنــده أمــر أتباعــه مــن الســحرة 
بإحضارنا فيأتوننا ويأخذوننا بين يديه حتى يأتنس بنا ونقضي أغراضنا منه، ثم يرجعوننا إلـى مكاننـا ونحـن 

تصيدن في هذه الفالة فإن فيها من الوحوش ما ال يعد وال يحصـى وكـل اثنـين منـا لنا خمس أخوات ذهبن ي
عليهما نوبة في القعود لتسوية الطعام فجاءت النوبة علينا أنا وأختي هـذه، فقعـدن لنسـوي لهـن الطعـام وكنـا 

ب نفســًا وقــر نســأل اهللا ســبحانه وتعــالى أن يرزقنــا شخصــًا آدميــًا يؤانســنا فالحمــد هللا الــذي أوصــلك إلينــا، فطــ
عينـًا مــا عليـك بــأس، ففـرح حســن وقـال الحمــد هللا الـذي هــدانا إلـى طريــق الخـالص وحــنن علينـا القلــوب، ثــم 
قامـــت وأخذتـــه مـــن يـــده وأدخلتـــه مقصـــورة وأخرجـــت منهـــا مـــن القمـــاش والفـــرش مـــا ال يقـــدر عليـــه أحـــد مـــن 

يث حسـن ففـرحن بـه ودخلـن المخلوقات، ثم بعد ساعة حضر أخواتهما من الصيد والقنص، فأخبرتـاهن بحـد
عليــه فــي المقصــورة وســلمن عليــه وهنينــه بالســالمة ثــم أقــام عنــدهن فــي أطيــب عــيش وســرور وصــار يخــرج 
معهن إلى الصيد والقـنص ويـذبح الصـيد واسـتأنس حسـن بهـن ولـم يـزل معهـن علـى هـذه الحالـة حتـى صـح 



الكرامـة وقعـوده عنـدهن فـي جسده وبرأ من الذي كـان بـه وقـوي جسـمه وغلـظ وسـمن بسـبب مـا هـو فيـه مـن 
ذلــك الموضــع وهــو يتفــرج ويتفســح معهــن فــي القصــر المزخــرف فــي البســاتين واألزهــار وهــن يأخــذن بخــاطره 
ويؤانســنه بــالكالم، وقــد زالــت عنــه الوحشــة وزادت البنــات بــه فرحــًا وســرورًا وكــذلك هــو فــرح بهــن أكثــر ممــا 

مجوســي، وأنــه جعلهــن شــياطين وأبالســة وغــيالن فــرحن بــه، ثــم أختــه الصــغيرة حــدثت أختهــا بحــديث بهــرام ال
فحلفن لها أنه البد من قتله فلما كان العـام الثـاني حضـر الملعـون ومعـه شـاب ملـيح مسـلم كأنـه القمـر وهـو 
مقيد بقيد ومعذب غاية العذاب فنزل به تحت القصر الذي دخل فيه حسن علـى البنـات وكـان حسـن جالسـًا 

  حسن خفق قلبه وتغير لونه وضرب بكفيه.على النهر تحت األشجار فلما رآه 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة واألربعين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن حسنًا الصائغ لما رأى المجوسي خفق قلبه وتغير لونه وضرب بكفيه،  

ل هذا الملعون فها هـو حضـر وصـار فـي قبضـتكن ومعـه شـاب مسـلم وقال باهللا يا أخواتي أعينوني على قت
أسير من أوالد الناس األكابر وهو يعذبـه بـأنواع العـذاب األلـيم، وقصـدي أن أقتلـه وأشـفي فـؤادي منـه وأريـح 
هــذا الشــاب مــن عذابــه وأكســب الثــواب ويرجــع الشــاب المســلم إلــى وطنــه فيجتمــع شــمله مــع إخوانــه وأهلــه 

صدقة عنكن وتفزن باألجر من اهللا تعالى، فقالت له البنات السـمع والطاعـة هللا ولـك يـا  وأحبابه ويكون ذلك
حسن ثم إنهن ضربنا لهن لثامات ولبسن أدوات آالت الحرب، وتقلدن بالسيوف وأحضرن لحسن جوادًا مـن 

ذبـح جمـًال أحسن الخيـل وهيأنـه بعـدة كاملـة، وسـلحنه سـالحًا مليحـًا، ثـم سـاروا جميعـًا فوجـدوا المجوسـي قـد 
وسـلخه وهـو يعاقـب الشـاب ويقـول لـه ادخـل هـذا الجلـد، فجـاء حسـن مـن خلفـه والمجوسـي مـا عنـده علـم بـه 
وصاح عليه فأذهله وخبله، ثم تقدم إليه وقال له أمسك يدك يا ملعون يا عدو اهللا وعدو المسلمين، يـا كلـب 

وتقســم بالظــل والحــر، فالتفــت المجوســي يــا غــدار يــا عابــد النــار يــا ســالك طريــق الفجــار أتعبــد النــار والنــور 
فرأى حسنًا فقال له يا ولدي كيف تخلصت ومن أنزلك إلى األرض فقـال لـه حسـن خلصـني اهللا الـذي جعـل 
قبض روحك على يد أعدائك كما عذبتني طول الطريق يا كافر يا زنديق قد وقعت في الضـيق وزغـت عـن 

ق أنك قلت من يخون العيش والملح ينـتقم اهللا منـه وأنـت الطرق فال أم تنفعك وال أخ وال صديق وال عهد وثي
خنـت الخبـز والملــح فأوقعـك اهللا فــي قبضـتي وصـار خالصــك منـي بعيــدًا، فقـال لـه المجوســي واهللا يـا ولــدي 
أنت أعز من روحي ومن نور عيني فتقـدم إليـه حسـن وعجـل عليـه بضـربة علـى عاتقـه فخـرج السـيف يلمـع 

ى النار وبئس القرار ثم إن حسنًا أخذ الجراب الذي كان معـه وفتحـه وأخـرج من عالئقه وعجل اهللا بروحه إل
الطبل منه والزخمة وضرب بها على الطبل فجـاءت النجائـب مثـل البـرق إلـى حسـن فحـل الشـاب مـن وثاقـه 
وأركبه نجيبًا وحمل له البـاقي زادًا ومـاء وقـال لـه توجـه إلـى مقصـدك فتوجـه بعـد أن خلصـه اهللا مـن الضـيق 

  د حسن.على ي



ثــم إن البنــات لمــا رأيــن حســنًا ضــرب رقبــة المجوســي فــرحن فرحــًا شــديدًا ودرن حولــه وتعجــبن مــن شــجاعته 
ومن شدة بأسه وشكرنه على مـا فعـل، وهنأنـه بالسـالمة وقلـن لـه يـا حسـن لقـد فعلـت فعـًال شـفيت بـه الغليـل 

وشـــرب ولعـــب وضـــحك وأرضـــيت بـــه الجليـــل وســـار هـــو والبنـــات إلـــى القصـــر، وأقـــام معهـــن وهـــو فـــي أكـــل 
  وطابت له اإلقامة عندهن ونسي أمه.

فبينمــا هــو معهــن فــي ألــذ عــيش إذ طلعــت علــيهم غبــرة عظيمــة مــن صــدر البريــة أظلــم لهــا الجــو، فقالــت لــه 
البنــات قــم يــا حســن وادخــل مقصــورتك واختــف وٕان شــئت فادخــل البســتان وتــوارى بــين الشــجر والكــروم فمــا 

ى فـي مقصـورته وأغلقهـا عليـه مـن داخـل القصـر، وبعـد سـاعة انكشـف عليك بأس، ثم إنه قـام ودخـل واختفـ
الغبار وبان من تحته عسكر جرار مثل البحر العجاج مقبًال من عند الملك أبي البنات فلما وصـل العسـكر 
أنزلتهم أحسن منـزل وضـيفتهم ثالثـة أيـام وبعـد ذلـك سـألهم البنـات عـن حـالهم وعـن خبـرهم، فقـالوا إننـا جئنـا 

ملــك فــي طلــبكن فقلــن لهــم ومــا يريــد الملــك منــا، قــالوا إن بعــض الملــوك يعمــل فرحــًا ويــردي أن مــن عنــد ال
تحضرن ذلك الفرح ليتفرجن فقالت لهم البنات: وكم نغيـب عـن موضـعنا فقـالوا مـدة الـرواح والمجـيء وٕاقامـة 

ضــعك شــهرين، فقامــت البنــات ودخلــن القصــر علــى حســن وأعلمنــه بالحــال، وقلــن لــه إن هــذا الموضــع مو 
ــًا وال تخــف وال تحــزن، فإنــه ال أحــد يقــدر أن يجــيء إلينــا فــي هــذا  ــا بيتــك فطــب نفســًا وقــر عين وبيتــك وبيتن
المكان فكن مطمئن القلب منشرح الخاطر حتـى نحضـر إليـك وهـذه مفـاتيح مقاصـيرنا معـك، ولكـن يـا أخانـا 

نهــن ودعنــه وانصــرفن فــي نســأل لــك بحــق األخــوة أنــك ال تفــتح هــذا البــاب فإنــه لــيس لــك بفتحــه حاجــة ثــم إ
صحبة العساكر وقعد حسن في القصر وحده وفرغ صبره وزاد كربـه واسـتوحش وحـزن لفـراقهن حزنـًا عظيمـًا 

  وضاق عليه القصر مع اتساعه فلما رأى نفسه وحيدًا منفردًا تذكرهن.
ه فضــاق وقالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن حســنًا بعــد ذهــاب البنــات مــن عنــده قعــد فــي القصــر وحــد 

صدره من فراقهن ثم إنه صار يذهب وحده إلى الصيد في البراري فيأتي به ويذبحـه ويأكـل وحـده فـزادت بـه 
الوحشة والقلق من انفراده فقام ودار فـي القصـر وفـتش جميـع جهاتـه، وفـتح مقاصـير البنـات فـرأى فيهـا مـن 

هن والتهبـت فــي قلبـه النـار مــن األمـوال مـا يـذهب عقــول النـاظرين وهـو ال يلتــذ بشـيء مـن ذلـك بســبب غيبـت
الباب الذي أوصته أختـه بعـدم فتحـه وأمرتـه أنـه ال يقربـه وال يفتحـه أبـدًا، فقـال فـي نفسـه مـا أوصـتني أختـي 
بعدم فتح هذا الباب إال لكونه فيه شيء تريد أن ال يطلع عليه أحد، واهللا إني ال أقوم وأفتحـه وأنظـر مـا فيـه 

ح وفتحــه فمــل يــر فيــه شــيئًا مــن المــال، ولكنــه رأى ســلمًا فــي صــدر المكــان ولــو كــان فيــه المنيــة فأخــذ المفتــا
معقــود بحجــر مــن جــذع يمــاني فرقــي علــى ذلــك الســلم وصــعد إلــى أن وصــل إلــى ســطح القصــر، فقــال فــي 
نفســه هــذا الــذي منعتنــي أختــي عنــه ودار فوقــه فاشــرف علــى مكــان تحــت القصــر مملــوء بــالمزارع والبســاتين 

الوحــــوش والطيــــور، وهــــي تغــــرد وتســــبح اهللا الواحــــد القهــــار وصــــار يتأمــــل فــــي تلــــك واألشــــجار واألزهــــار و 
المتنزهات فرأى بحرًا عجاجًا متالطمًا باألمواج، ولم يـزل دائـرًا حـول ذلـك القصـر يمينـًا وشـماًال حتـى انتهـى 

ش وأصـناف إلى القصر على أربعة أعمدة فرأى فيه مقعدًا منقوشًا بسائر األحجـار كاليـاقوت والزمـرد والـبخل
الجواهر وهو مبني طوبة من فضة وطوبة من ذهب وطوبة من ياقوت وطوبـة مـن زمـرد أخضـر وفـي تلـك 



القصـــر بحيـــرة مآلنـــة بالمـــاء وعليهـــا مكعـــب مـــن الصـــندل وعواميـــد، وهـــو مشـــبك بقضـــبان الـــذهب األحمـــر 
ــأنواع الجــواهر واللؤلــؤ الــذي كــل حبــة منــه قــدر بيضــة الحمامــة و  علــى جانــب والزمــرد األخضــر مــزركش ب

البحيرة تخت من العود الند مرصع بالدر والجوهر مشبك بالذهب األحمر وفيه من سائر الفصوص الملونـة 
والمعـادن النفيسـة، وهـي فـي الترصـيع يقبـل بعضـها بعضـًا وحولـه األطيـار تغـرد بلغـات مختلفـة، وتســبح اهللا 

ى وال قيصــر، فانــدهش حســن لمــا تعــالى بحســن أصــواتها واخــتالف لغاتهــا وهــذا القصــر لــم يملــك مثلــه كســر 
  رأى ذلك وجلس فيه ينظر ما حوله.

فبينما هو جـالس فيـه وهـو متعجـب مـن حسـن صـنعته ومـن بهجـة مـا حـواه مـن الـدر واليـاقوت ومـا فيـه مـن 
ســائر الصــناعات، ومتعجــب مــن تلــك المــزارع واألطيــار التــي تســبح اهللا الواحــد القهــار ويتأمــل فــي آثــار مــن 

ى عمـارة هـذا القصـر العظـيم فإنـه عظـيم الشـأن وٕاذا هـو بعشـر طيـور قـد أقبلـوا مـن جهـة قدرة اهللا تعالى علـ
البــر وهــم يقصــدون ذلــك القصــر وتلــك البحيــرة فعــرف حســن أنهــم يقصــدون تلــك البحيــرة ليشــربوا مــن مائهــا 

ظر مـنهم فاستتر منهم خوفًا أن ينظروه فيفروا منه ثم إنهم نزلوا على شجرة عظيمة مليحة وأداروا حولها، فن
طيرًا عظيمًا مليحًا وهو أحسن ما فيهم والبقية محتاطون به وهم فـي خدمتـه فتعجـب حسـن مـن ذلـك وصـار 
ذلــك الطيــر ينقــر التســعة بمنقــاره ويتعــاظم علــيهم، وهــم يهربــون منــه وحســن واقــف علــيهم مــن بعيــد ثــم إنهــم 

ب مــن ريـش وقــد خـرج مــن جلسـوا علـى الســرير وشـق كــل طيـر مــنهم جلـده بمخالبــه وخـرج منــه فغـدا هــو ثـو 
الثيــاب عشــر بنــات أبكــار يفضــحن بحســنهن بهجــة األقمــار فلمــا تعــرين مــن ثيــابهن نــزلن كلهــن فــي البحيــرة 

  واغتسلن.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد السبعمائة 
ن كلهـن فـي البحيـرة واغتسـلن وصـرن يلعـبن ويتمـازحن، قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد، أن البنـات لمـا نـزل

وصـــارت الطيـــرة الفائقـــة علـــيهن تـــرميهن وتغطســـهن فيهـــربن منهـــا وال يقـــدرن أن يمـــددنا أيـــديهن إليهـــا، فلمـــا 
نظرهــا حســن غــاب عــن صــوابه وانســلب عقلــه وعــرف أن البنــات مــا نهينــه عــن فــتح هــذا البــاب، إال لهــذا 

ى حسنها وجمالها وقدها واعتدالها وهي في لعب ومزاج ومراشـة بالمـاء، السبب فشغف حسن بها حبًا لما رأ
وحســن واقــف ينظــر إلــيهن ويتحســر حيــث لــم يكــن معهــن وقــد حــار عقلــه مــن حســن الجاريــة الكبيــرة، وتعلــق 
قلبه بمحبتها ووقـع فـي شـرك هواهـا والعـين نـاظرة وفـي القلـب نـار محرقـة والـنفس أمـارة بالسـوء فبكـى حسـن 

  وجمالها وانطلقت في قلبه النيران من أجلها، وزاد به لهيب ال يطفأ شرره وغرام ال يخفى أثره. شوقًا لحسنها
ثــم بعــد ذلــك طلعــت البنــات مــن تلــك البحيــرة، وحســن واقــف ينظــر إلــيهن وهــن ال ينظرنــه وهــو يتعجــب مــن  

ة الكبيــرة حسـنهن وجمــالهن، ولطـف معــانيهن وظـرف شــمائلهن فحانــت منـه التفاتــة، فنظـر حســن إلـى الجاريــ
  وهي عريانة فبان له ما بين فخذيها وهو قبة عظيمة مدورة بأربعة اركان كأنه طاسة من فضة أو بلور.



فلما خرجن مـن المـاء لبسـت كـل واحـدة ثيابهـا وحليهـا وأمـا الجاريـة الكبيـرة فإنهـا لبسـت حلـة خضـراء ففاقـت 
علـى الغصـون بحسـن التثنـي وأذهلـت  بجمالها مالح اآلفاق وزهت ببهجة وجهها على بدور اإلشراق وفاقـت

  العقول بوهم التمني.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن حسنًا لما رأى البنات قـد خـرجن مـن البحيـرة والكبيـرة فـيهن أخـذت عقلـه 

إن البنات لما لبسن ثيابهن جلسن يتحدثن ويتضاحكن وحسن واقف ينظر إليهن. وهـو  بحسنها وجمالها، ثم
غريق في بحر عشقه وتائه في وادي فكره، وهو يقول في نفسه واهللا ما أتعلق بإحـداهن ثـم إنـه صـار ينظـر 

أنـه في محاسن هذه الجارية، وكانت أجمل مـا خلـق اهللا فـي وقتهـا وقـد فاقـت بحسـنها جميـع البشـر لهـا فـم ك
خــاتم ســليمان وشــعر أســود مــن الليــل الصــدود علــى الكئيــب الولهــان وغــرة كهــالل رمضــان، وعيــون تحــاكي 
عيون الغزالن وأنف أقني كثير اللمعان وخدان كأنهما شقائق النعمان وشفتان كأنهما مرجان وأسنان كأنهمـا 

طـن طيـات وأركـان يبتهـل لؤلؤ منظـوم فـي قالئـد العقبـان، وعنـق كسـبيكة فضـة فـوق قامـة كغصـن البـان، وب
فيهــا العاشــق الولهــان وســرة تســع أوقيــة مســك طيــب األردان، وأفخــاذ غــالظ ســمان كأنهمــا عواميــد رخــام، أو 
مخــدتان محشــوتان مــن ريــش النعــام وبينهمــا شــيء كأنــه أعظــم العقبــان وأرنــب مقطــوش اآلذان ولــه ســطوح 

  قضيب الخيزران وهي كاملة.وأركان هذه الصبية فاقت بحسنها وقدها على غصون البان وعلى 
ثم إن البنات لم يـزلن فـي ضـحك ولعـب وهـو واقـف علـى قدميـه ينظـر إلـيهن ونسـي األكـل والشـرب إلـى أن 
قــرب العصــر، فقالــت الصــبية لصــواحبها يــا بنــات الملــوك إن الوقــت أمســى علينــا وبالدنــا بعيــدة، ونحــن قــد 

مــنهن ولبســت ثوبهــا الــريش فلمــا انــدرجن فــي ســئمنا مــن المقــام هنــا فقمــن لنــروح محلنــا فقامــت كــل واحــدة 
ثيـابهن صــرن طيــورًا كمـا كــن أوًال وطــرن كلهــن سـوية وتلــك الصــبية فــي وسـطهن فيــئس حــن مــنهن وأراد أن 
يقوم وينـزل فلـم يقـدر أن يقـوم وصـار دمعـه يجـري علـى خـده، ثـم إن حسـن مشـى قلـيًال وهـو ال يهتـدي إلـى 

زحــف إلــى أن وصــل إلــى بــاب المخــدع فــدخل وأغلقــه عليــه الطريــق حتــى نــزل إلــى أســفل القصــر ولــم يــزل ي
  واضطجع عليًال ال يأكل وال يشرب وهو غريق في بحر أفكاره فبكى وناح على نفسه إلى الصباح.

فلما طلعت الشمس فتح باب المخدع وطلع إلى المكان الذي كـان فيـه أوًال وجلـس فـي مكـان مقبـال إلـى أن 
ور وهو جالس في انتظـارهم فبكـى بكـاء شـديدًا حتـى غشـي عليـه ووقـع أقبل الليل، فلم يحضر أحد من الطي

علــى األرض مطروحــًا فلمــا أفــاق مــن غشــيته زحــف ونــزل إلــى أســفل القصــر وقــد أقبــل الليــل فضــاقت عليــه 
الـــدنيا باســـرها ومـــا زال يبكـــي وينـــوح علـــى نفســـه طـــول الليلـــة إلـــى أن أتـــى الصـــباح وطلعـــت الشـــمس علـــى 

يأكـــل وال يشـــرب وال ينـــام وال يقـــر لـــه قـــرار وفـــي نهـــاره حيـــران وفـــي ليلـــه ســـهران  الروابـــي والبطـــاح، وهـــو ال
  مدهوش سكران من الفكر الذي هو فيه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  
  وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد السبعمائة 

و فـــي القصـــر وحـــده ولـــم يجـــد مـــن قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن حســـنًا الصـــائغ لمـــا زاد عشـــقه وهـــ
يؤانســه، فبينمــا هــو فــي شــدة ولهــه وٕاذا بغبــرة قــد طلعــت مــن البــر فقــام يجــري إلــى أســفل واختفــى وعــرف أن 
أصحاب القصر أتوا فلم يكن غير ساعة، إال والعسكر قـد نزلـوا وداروا بالقصـر ونزلـت السـبع بنـات ودخلـن 

ب وأم البنـت الصـغيرة أختـه فإنهـا لـم تنـزع مـا عليهـا القصر فنزعن سالحهن وما كان عليهن من آالت الحر 
من آلة الحرب، بل جاءت إلـى مقصـورة حسـن فلـم تـراه ففتشـت عليـه فوجدتـه فـي مخـدع مـن المخـادع وهـو 
ضعيف نحيل قد كل جسمه ورق عظمه واصفر لونه وغابت عيناه فـي وجهـه مـن قلـة األكـل والشـرب ومـن 

لها، فلما رأته أخته الجنية على هذه الحالة اندهشت، وغـاب عنهـا  كثرة الدموع بسبب تعلقه بالصبية وعشقه
عقلها فسألته عن حاله وما هو فيه وأي شيء اصابه وقالت له أخبرني يا أخـي حتـى أتحيـل لـك فـي كشـف 

   ضرك وأكون فداءك فبكى بكاء شديدًا وأنشد يقول: 
 فليس له إال الكآبة والضر  محب إذا ما بان عنه حبيبه

 وأوله ذكر وآخره فكـر  سقم وظاهره جوىفباطنه 

فلما سمعت منه أخته ذلك، تعجبت من فصاحته ومن بالغة قوله ومن حسن لفظـه ومجاوبتـه لهـا بالشـعر، 
فقالــت لــه يــا أخــي متــى وقعــت فــي هــذا األمــر الــذي أنــت فيــه ومتــى حصــل لــك فــإني أراك تــتكلم باألشــعار 

حرمة الحب الذي بيني وبينك أن تخبرني بحالك وتطلعني على وترخي بالدموع الغزار فباهللا عليك يا أخي و 
سرك وال تخف مني شيئًا مما جرى لك في غيابنا فإنه قد ضاق صدري وتكدر عيشي بسـببك فتنهـد وأرخـى 
الــدموع مثــل المطــر وقــال أخــاف يــا أختــي إذا أخبرتــك ال تســاعديني علــى مطلــوبي، وتتركينــي أمــوت كمــدًا 

أخي ما أتخلـى عنـك ولـو كانـت روحـي فحـدثها بمـا جـرى لـه ومـا عاينـه حـين فـتح  بغصتي فقالت ال واهللا يا
الباب، وأخبرها أن سبب الضرر والبالء عشق الصبية التي رآها وٕان لـه عشـرة أيـام ولـم يسـتطعم بطعـام وال 

  شراب، ثم إنه بكى بكاء شديدًا.
سـًا وقـر عينـًا فأنـا أخـاطر بنفسـي فبكت أخته لبكائه ورقت لحاله ورحمت غربته ثم قالت لـه يـا أخـي طـب نف

معك وابذل روحي في رضاك وأدبر لك حيلة ولو كان فيها ذهاب نفائسي ونفسي حتـى أقضـي غرضـك إن 
شــاء اهللا تعــالى ولكــن أوصــيك يــا أخــي بكتمــان الســر عــن أخــواتي فــال تظهــر حالــك علــى واحــدة مــنهن لــئال 

بـدًا ولكـن أنـا مشـغول القلـب مـن أجـل غيـابكن تروح روحك وٕان سـألتك عـن فـتح البـاب فقـل لهـن مـا فتحتـه أ
عني ووحشتي إلـيكن وقعـودي فـي القصـر وحـدي فقـال لهـا نعـم هـذا هـو الصـواب ثـم إنـه قبـل رأسـها وطـاب 
خاطره وانشـرح صـدره، وكـان خائفـًا مـن أختـه بسـبب فـتح البـاب فـردت إليـه روحـه بعـد أن كـان مشـرفًا علـى 

ه شــيئًا يأكلــه فقامــت وخرجــت مــن عنــده ثــم دخلــت علــى الهــالك مــن شــدة الخــوف، ثــم إنــه طلــب مــن أختــ



أخواتها وهي حزينة باكيـة عليـه فسـألنها عـن حالهـا فـأخبرتهن أن خاطرهـا مشـغول علـى أخيهـا وأنـه مـريض 
  وله عشرة أيام ما نزل في بطنه زاد أبدًا، فسألنها عن سبب مرضه.

نا عنـه كانـت عليـه أطـول مـن ألـف عـام، وهـو فقالت لهن سببه غيابنا ألننا أوحشناه فإن هذه األيام التي غب
معــذور ألنــه غريــب ووحيــد ونحــن تركنــاه وحــده ولــيس عنــده مــن يؤانســه وال مــن يطيــب خــاطره وهــو شــاب 
صــغير علــى كــل حــال وربمــا تــذكر أهلــه وأمــه وهــي امــرأة كبيــرة فظــن أنهــا تبكــي عليــه أثنــاء الليــل وأطــراف 

  نا له.النهار ولم تزل حزينة عليه وكنا نسليه بصحبت
فلمــا ســمع أخواتهــا كالمهــا بكــين مــن شــدة التأســف عليــه وقلنــا لهــا واهللا إنــه معــذور، ثــم خــرجن إلــى العســكر 
وصـرفنهم ودخلــن علــى حســن فســلمن عليــه، ورأينــه قــد تغيــرت محاســنه واصــفر لونــه وانتحــل جســمه، فبكــين 

ن مـن العجائـب والغرائـب ومـا شفقة عليه وقعدن عنده وآنسنه وطيبن قلبه بالحديث، وحكين له جميع مـا رأيـ
جرى للعريس مـع العروسـة ثـم إن البنـات أقمـن عنـده مـدة شـهر كامـل وهـن يؤانسـنه ويالطفنـه وهـو كـل يـوم 
يـــزداد مرضـــًا علـــى مرضـــه، وكلمـــا راينـــه علـــى هـــذه الحالـــة يبكـــين عليـــه بكـــاء شـــديدًا وأكثـــرهن بكـــاء البنـــت 

يد والقـــنص فعـــزمن علـــى ذلـــك وســـألن أخـــتهن الصـــغيرة ثـــم بعـــد الشـــهر اشـــتاقت البنـــات إلـــى الركـــوب للصـــ
  الصغيرة أن تركب معهن.

فقالت لهن واهللا يا أخواتي ما أقدر أن أخرج معكن وأخي على هذه الحالة حتـى يتعـافى ويـزول عنـه مـا هـو 
فيه من الضرر بل أجلس عنده ألعلله فلما سمعت كالمهـا شـكرنها علـى مروءتهـا وقلـن لهـا كـل مـا تفعلينـه 

  ب تؤجرين عليه، ثم تركنها عنده في القصر وركبن وأخذن معهن زاد عشرين يومًا.مع هذا الغري
ثـم قالــت بلغنــي أيهــا الملــك السـعيد، أن البنــات لمــا ركــبن ورحــن إلـى الصــيد والقــنص تــركن أخــتهن الصــغيرة 
قاعدة عند حسن، فلما بعدن عن القصر وعرفت أختهن أنهن قطعن مسافة بعيدة أقبلت علـى أخيهـا وقالـت 

  له يا أخي قم ارني هذا الموضع الذي رأيت فيه البنات.
فقــال باســم اهللا علــى الــرأس وفــرح بقولهــا وايقــن ببلــوغ مقصــوده ثــم إنــه أراد أن يقــوم معهــا ويريهــا المكــان فلــم 
يقدر على المشي فحملته في حضنها وجاءت إلى القصر فوقـه أراهـا الموضـع الـذي رأى فيـه البنـات وأراهـا 

  لماء.المقعد وبركة ا
فقالت له أخته صف لي يا أخي حالهن كيف جئن فوصف لها ما رأى منهن وخصوصًا البنت التـي تعلـق  

بهــا فلمــا ســمعت وصــفها عرفتهــا فاصــفر وجههــا وتغيــر حالهــا فقــال لهــا يــا أختــي قــد اصــفر وجهــك وتغيــرت 
ن قـد ملـك أبوهـا انسـًا حالتك، فقالت له يا أخي اعلم أن هذه الصبية بنت ملك من ملوك الجان العظام الشأ

وجانًا وسحرة وكهانًا وأرهاطـًا وأعوانـًا وأقاليمـًا وبلـدانًا كثيـرة وأمـواًال عظامـًا، وأبونـا نائـب مـن جملـة نوابـه فـال 
  يقدر عليه أحد من كثرة عساكره واتساع مملكته وكثرة ماله.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  بعين بعد السبعمائة وفي الليلة الخامسة واألر 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن أختــه قالــت لــه: وأبونــا نائــب مــن جملــة نوابــه فــال يقــدر عليــه مــن كثــرة 
عساكره واتساع مملكته وكثرة ماله وقـد جعـل ألوالده البنـات اللـواتي رأيـتهن مسـيرة سـنة كاملـة طـوًال وعرضـًا 

 يقـدر أحـد أن يصـل إلـى ذلـك المكـان ال مـن االنـس وال وقد زاد علـى ذلـك القطـر نهـر عظـيم محـيط بـه فـال
مــن الجــان ولــه مــن البنــات الضــاربات بالســيوف الطاعنــات بالرمــاح خمســة وعشــرون ألفــًا واحــدة مــنهن إذا 
ركبـــت جوادهـــا ولبســـت آلـــة حربهـــا تقـــاوم ألـــف فـــارس مـــن الشـــجعان ولـــه ســـبع نبـــات فـــيهن مـــن الشـــجاعة 

ولى على هذا القطر الذي عرفتك به ابنتـه الكبـرى وهـي أكبـر أخواتهـا  والفروسية ما في أخواتهن، وأزيد وقد
وفيها من الشجاعة والفروسية والخداع والمكـر والسـحر مـا تغلـب بـه اهـل مملكتهـا وأمـا البنـات الالتـي معهـا 
فهــن أربــا دولتهــا وأعوانهــا وخواصــها مــن ملكهــا وهــذه الجلــود الــريش التــي يطــرن بهــا إنمــا هــي صــنعة ســحرة 

وٕاذا أردت أن تملك هذه الصبية وتتزوج بها فاقعد هنا وانتظرهـا ألنهـن يحضـرن علـى رأس كـل شـهر  الجان
إلى هـذا المكـان فـإذا رأيـتهن قـد حضـرن فـاختف وٕايـاك أن تظهـر فتـروح أرواحنـا جميعـًا فـاعرف الـذي أقولـه 

ذا قلعـن ثيـابهن فـألق لك واحفظه في ذهنك واقعد في مكان يكون قريبًا منهن بحيث إنك تراهن وال يرونك فإ
نظرك على الثوب الريش الذي هو للكبيرة التي في مرادك وخذه وال تأخذ شيئًا غيـره فإنـه هـو الـذي يوصـلها 
إلى بالدها فإنك إذا ملكته ملكتها وٕاياك أن تخدعك وتقول يا من سرق ثوبي رده علـي وهـا أنـا عنـدك وبـين 

رب علينا القصور وتقتل إيانا فاعرف حالـك كيـف تكـون يديك وفي حوزتك فإنك إن أعطيتها إياه قتلتك وتخ
فإذا رأى أخواتها أن ثوبها قد سـرق طـرن وتركنهـا قاعـدة وحـدها فادخـل عليهـا وامسـكها مـن شـعرها واجـذبها 
فإذا جذبتها إليك فقد ملكتا وصارت في حوزتك فاحتفظ بعد هذا على الثوب الـريش فإنـه مـا دام عنـدك فهـو 

تقدر أن تطير إلى بالدها إال به فإذا أخذتها فاحملها وانـزل بهـا إلـى مقصـورتك وال  قبضتك وأسرك ألنها ال
  تبين لها أنك أخذت الثوب.

فلمــا ســمع حســن كــالم أختــه اطمــأن قلبــه وســكن روعــه وزال مــا بــه مــن األلــم ثــم انتصــب قائمــًا علــى قدميــه 
يلتهمــا وهــو يعــالج نفســه إلــى أن وقبــل رأس أختــه وبعــد ذلــك قامــا ونــزال مــن فــوق القصــر هــو وأختــه ونامــا ل

أصبح الصباح فلما طلعت الشمس قام وفتح البـاب وطلـع إلـى فـوق ولـم يـزل قاعـدًا إلـى العشـاء فطلعـت لـه 
أختــه بشــيء مــن األكــل والشــرب وغيــر ثيابــه ونــام ولــم تــزل معــه علــى هــذه الحالــة فــي كــل يــوم إلــى أن هــل 

ك وٕاذا بهن قد أقبلن عليه مثل البرق فلمـا رآهـن اختفـى الشهر فلما رأى الهالل صار يرتقبهن فبينما هو كذل
فــي مكــان بحيــث يــراهن وال يرينــه فنزلــت الطيــور وقعــدت كــل طيــرة مــنهن فــي مكــان وقلعــن ثيــابهن وكــذلك 

  البنت التي يحبها وكان ذلك في مكان قريب من حسن ثم نزلت البحيرة مع أخواتها.
اهللا عليـه فأخـذ الثـوب ولـم تنظـره واحـدة مـنهن بـل كـن فعند ذلـك قـام حسـن ومشـى قلـيًال وهـو مختـف وسـتر 

يلعبن مع بعضهن فلما فرغن طلعن ولبسن كل واحدة منهن ثوبها الريش وجاءت محبوبته لتلـبس ثوبهـا فلـم 
تجــده فصــاحت ولطمــت علــى وجههــا وشــقت ثيابهــا فأقبلــت أخواتهــا وســالنها عــن حالهــا فــأخبرتهن أن ثوبهــا 



طمـن علـى وجـوههن وحـين أمسـى علـيهن الليـل لـم يقـدرن أن يقعـدن عنـدها الريش قد فقد فبكين وصرخن ول
  فتركنها فوق القصر.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة واألربعين بعد السبعمائة 

ــم تجــده وطــار أخواتهــا و   تركنهــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حســنًا لمــا أخــذ ثــوب البنــت طلبتــه فل
وحدها فلما رآهن حسن طرن وغبن عنها أصغى إليها فسـمعها تقـول: يـا مـن أخـذ ثـوبي وأعرانـي سـألتك أن 
تــرده علــي وتســتر عــورتي فــال أذاقــك اهللا حســرتي فلمــا ســمع حســن هــذا الكــالم منهــا ســلب عقلــه فــي عشــقها 

عليهــا وأمسـكها ثــم  وازدادت محبتـه لهــا ولـم يطــق أن يصـبر عنهــا فقـام مــن مكانـه وصــار يجـري حتــى هجـم
جــذبها إليــه ونــزل بهــا إلــى أســفل القصــر وأدخلهــا مقصــورته ورمــى عليهــا عباءتــه وهــي تبكــي وتعــض علــى 
يــديها فــأغلق عليهــا البــاب وراح ألختــه وأعلمهــا أنــه حصــلها وظفــر بهــا ونــزل بهــا إلــى مقصــورته وقــال لهــا: 

  إنها اآلن قاعدة تبكي وتعض على يديها.
قامـــت وتوجهـــت إلـــى المقصـــورة ودخلـــت عليهـــا فرأتهـــا تبكـــي وهـــي حزينـــة فقبلـــت فلمـــا ســـمعت أختـــه كالمـــه 

األرض بين يديها ثم سلمت عليهـا فقالـت لهـا الصـبية: يـا بنـت الملـك أهكـذا تفعـل النـاس مـثلكم هـذه الفعـال 
الرديئــة مــع بنــات الملــوك وأنــت تعــرفين أن أبــي ملــك عظــيم وأن جميــع ملــوك الجــان تفــزع منــه وتخــاف مــن 

عنده من السحرة والحكماء والكهان والشـياطين والمـردة مـا ال طاقـة ألحـد عليـه وتحـت يـده خلـق ال سطوته و 
يعلم عددهم إال اهللا تعالى وكيف يصلح لكم يا بنات الملوك أن تأوين رجال اإلنـس عنـدكم وتطلعـنهن علـى 

  أحوالنا وأحوالكن وٕاال فمن أين يصل هذا الرجل إلينا.
ت الملك إن هذا اإلنسي كامل المروءة وليس قصده أمرًا قبيحًا وربما هو يحبك فقالت لها أخت حسن: يا بن

وما خلقت النساء إال للرجال ولوال أنه يحبك ما مرض ألجلك وكادت روحه أن تزهق فـي هـواك وحكـت لهـا 
جميع ما أخبرها به حسن مـن عشـقه لهـا وكيـف عملـت البنـات فـي طيـرانهن واغتسـالهن وأنـه لـم يعجبـه مـن 

هن غيرهــا ألنهــن كلهــن جــوار لهــا وأنهــا كانــت تغطســهن فــي البحيــرة ولــيس واحــدة مــنهن تقــدر أن تمــد جمــيع
  يدها إليها.

فلمــا ســمعت كالمهــا يئســت مــن الخــالص فعنــد ذلــك قامــت أخــت حســن وخرجــت مــن عنــدها وأحضــرت لهــا 
بــت قلبهــا وســكنت بدلـة فــاخرة فألبســتها إياهــا وأحضــرت لهــا شــيئًا مــن األكـل والشــرب فأكلــت هــي وٕاياهــا وطي

روعها ولم تزل تالطفها بلين ورفق وتقول لها: ارحمي من نظرك فأصبح قتـيًال فـي هـواك ولـم تـزل تالطفهـا 
وترضيها وتحسن لها القول والعبارة وهي تبكـي إلـى أن طلـع الفجـر فطابـت نفسـها وأمسـكت عـن بكائهـا لمـا 

لملـك بهـذا حكـم اهللا علـى ناصـيتي مـن علمت أنها وقعت وال يمكن خالصها وقالـت ألخـت حسـن: يـا بنـت ا
غربتي وانقطاعي عن بلدي وأهلي وأخواتي فصبر جميل على ما قضـاه ربـي ثـم أن أخـت حسـن أخلـت لهـا 
مقصورة في القصر لم يكن هناك أحسن منها ولم تزل عندها تسليها وتطيب خاطرها حتـى رضـيت وانشـرح 



فـــراق األهـــل واألوطـــان وفـــراق أخواتهـــا صـــدرها وضـــحكت وزال مـــا عنـــدها مـــن الكـــدر وضـــيق الصـــدر مـــن 
  وأبويها وملكها.

ثم أن أخت حسن خرجـت إليـه وقالـت لـه: قـم ادخـل عليهـا فـي مقصـورتها وقبـل يـديها ورجليهـا فـدخل وفعـل 
ذلك ثم قبلها بين عينيها وقال لها: يا سيدة المـالح وحيـاة األرواح ونزهـة النـاظرين كـوني مطمئنـة القلـب أنـا 

أن أكـون عبـدك إلـى يـوم القيامـة وأختـي هـذه جاريتـك وأنـا يـا سـيدتي مـا قصـدي إال أن  ما أخذتك إال ألجـل
أتزوجك بسنة اهللا ورسوله وأسا فر إلى بالدي وأكون أنا وأنت في مدينـة بغـداد وأشـتري لـك الجـواري والعبيـد 

حسـن ممـا ولي والدة من خيار النساء تكون فـي خـدمتك ولـيس هنـاك بـالد أحسـن مـن بالدنـا وكـل مـا فيهـا أ
  في غيره من سائر البالد وأهلها وناسها ناس طيبون بوجوه صباح.

فبينما هو يخاطبها ويؤانسها وهي ال تخاطبه بحرف واحد وٕاذا بدق يدق باب القصر فخرج حسن ينظر من 
بالبــاب فــإذا هــن البنــات قــد حضــرن مــن الصــيد والقــنص ففــرح بهــن وتلقــاهن وحيــاهن فــدعون لــه بالســالمة 

دعا هو اآلخر ثم نزلن عـن خيـولهن ودخلـن القصـر ودخلـت كـل واحـدة مـنهن مقصـورتها ونزعـت والعافية و 
مــا كــان عليهــا مــن الثيــاب الرثــة ولبســت قماشــًا مليحــًا وقــد اصــطدن شــيئًا كثيــرًا مــن الغــزالن وبقــر الوحــوش 

لقصـر وحسـن واألرانب والسباع والضباع وغير ذلك وقدمن منه شيئًا إلـى الـذبح وتـركن البـاقي عنـدهن فـي ا
  واقف بينهن مشدود الوسط يذبح لهن وهن يلعبن وينشرحن وقد فرحن بذلك فرحًا شديدًا.

فلما فرغن من الذبح قعدن يعملن شـيئًا ليتغـدوا بـه فتقـدم حسـن إلـى البنـت الكبيـرة وقبـل رأسـها وصـار يقبـل  
مـن فـرط تـوددك إلينـا وأنـت رجـل رأسهن واحدة بعد األخرى فقلن له: لقد أكثرت التنزل إلينا يا أخانا وعجبنا 

آدمي ونحن من الجن فدمعت عيونه وبكى بكاًء شديدًا فقلت: ما الخبر وما يبكيك قد كدرت عيشنا ببكائـك 
في هذا اليوم كأنـك اشـتقت إلـى والـدتك والـى بـالدك فـإن كـان األمـر كـذلك فنأخـذك ونسـافر بـك إلـى وطنـك 

فخجـل أن  ؟لـن لـه: وحينئـذ مـن شـوش عليـك منـا حتـى تكـدرتوأحبابك. فقال لهن: واهللا ما مرادي فراقكن فق
يقــول مــا شــوش علــي إال عشــق الصــبية خيفــة أن ينكــرن عليــه فســكت ولــم يعلمهــن بشــيء مــن حالــه فقامــت 
أخته وقالت لهـن: اصـطاد طيـرة مـن الهـواء ويريـد مـنكن أن تعنـه علـى تأهيلهـا فـالتفتن إليـه كلهـن وقلـن لـه: 

تـه فعلنـاه لكـن قـص علينـا خبـرك وال تكـتم عنـا شـيئًا مـن حالـك فقـال ألختـه: نحن كلنـا بـين يـديك ومهمـا طلب
قص خبري عليهن فإني استحي مـنهن وال أقـدر أن أقـابلهن بهـذا الكـالم. فقالـت: بينمـا هـو جـالس يومـًا مـن 
األيام وٕاذا بعشر طيور إناث أقبلن عليه قاصدات القصر ولـم يـزلن سـائرات حتـى جلسـن علـى البحيـرة التـي 

ها المنظرة فنظر إلى الطيرة التي هي أحسنهن وهي تنقرهن وما فيهن واحدة تقدر أن تمد يدها إليها، ثـم فوق
جعلن لمخالبهن في أطواقهن فشققن الثياب الريش وخرجن منها وصارت كل واحدة منهن صبية مثل البـدر 

ن والصــبية الكبــرى ليلــة تمامــه، ثــم خلعــن مــا علــيهن وحســن واقــف ينظــر إلــيهن ونــزلن المــاء وصــرن يلعــب
تغطسهن وليس منهن واحدة تقدر أن تمد يدها إليها وهي أحسـنهن وجهـًا وأعـدلهن قـدًا وأنظفهـن لباسـًا، ولـم 
يزلن على هذه الحالة إلى أن قرب العصر ثـم طلعـن مـن البحيـرة ولبسـن ثيـابهن ودخلـن فـي القمـاش الـريش 

أجــل الطيــرة الكبيــرة ونــدم لكونــه لــم يســرق قماشــها والــتففن فيــه وطــرن فاشــتعل فــؤاده واشــتعل قلبــه بالنــار مــن 



الريش فمرض وأقام فوق القصر ينظرها فامتنع من األكل والشرب والنوم. ولـم يـزل كـذلك حتـى الح الهـالل 
فبينما هو قاعد وٕاذا بهن قد أقبلن على عادتهن فقلعن ثيابهن ونزلن البحيرة فسرق ثوب الكبيـرة، فلمـا عـرف 

إال بـه أخـذه وأخفـاه خيفـة أن يطلعـن عليـه فيقتلنـه، ثـم صـبر حتـى طـرن فقـام وقـبض  أنها ال تقدر أن تطير
قالــت لهـن: هــي عنــده فـي المخــدع الفالنــي  ؟عليهـا ونــزل بهــا مـن فــوق القصــر فقـال لهــا أخواتهــا: وأيـن هــي

فقلن: صفيها لنا يا أختي فقالت: هي أحسن مـن البـدر ليلـة تمامـه ووجههـا أضـوأ مـن الشـمس وريقهـا أحلـى 
مـــن الشـــراب وقـــدها أرشـــق مـــن القضـــيب ذات طـــرف أحـــور ووجـــه أقمـــر وجبـــين أزهـــر وصـــدر كأنـــه جـــوهر 
ونهدين كأنهما رمانتان وخدين كأنهما تفاحتان، وبطن مطوي األعكان وسرة كأنها حـق عـاج بالمسـك مـآلن 

يشفي وفخذين كأنهما من المرمر عامودان تأخذ القلوب بظرف كحيل ورقة خصر نحيل وردف ثقيل وكالم 
  العليل، مليحة القوام حسنة اإلبتسام كأنها بدر التمام.

فلما سمعت البنات هذه األوصاف التفتن إلى حسن وقلن له: أرنا إياها فقام معهن وهـو ولهـان إلـى أن أتـى 
بهن إلى المخدع الذي فيه بنت الملك وفتحه ودخل وهن خلفه، فلما رأينها وعاين جمالها قـبلن األرض بـين 

عجـبن مـن حسـن صـورتها وظـرف معانيهـا وسـلمن عليهـا وقلـن لهـا: واهللا يـا بنـت الملـك األعظـم إن يديها وت
هذا شيء عظيم ولو سمعت بوصف هذا اإلنسي عند النسـاء لكنـت تتعجبـين منـه طـول دهـرك وهـو متعلـق 

لبنــات بــك غايــة التعلــق إال أنــه يــا بنــت الملــك لــم يطلــب فاحشــة ومــا طلبــك إال فــي الحــالل، ولــو علمنــا أن ا
تستغني عن الرجال لكنا منعنـاه عـن مطلوبـه مـع أنـه لـم يرسـل إليـك رسـوًال بـل أتـى إليـك بنفسـه وأخبرنـا أنـه 

  أحرق الثوب الريش وٕاال كنا أخذناه منه.
ثم أن واحدة من البنـات اتفقـت هـي وٕاياهـا وتوكلـت فـي العقـد وعقـدت عقـدها علـى حسـن وصـافحها ووضـع 

وعملـن فـي فرحهـا مـا يصـلح لبنـات الملـوك وأدخلنـه عليهـا فقـام حسـن وفـتح  يده في يدها وزوجنها له بإذنها
الباب وكشف الحجاب وفض ختمها وتزايدت محبته فيها وتعاظم وجده شغفًا بها وحيث حصل مطلوبه هنـأ 

 نفسه وأنشد هذه األبيات: 

 ووجهك من ماء المالحة يقطر  قوامك فتاٌن وطرفـك أحـورٌ 

 فنصفك ياقوت وثلثك جوهـر  تصورت في عيني أجل تصور

 وأنت شبيه الدر بل أنت أزهر  وخمسك من مسك وسدسك عنبر

 وال في جنان الخلد مثلك آخـر  وما ولدت حواء مثلـك واحـداً 

 وٕان شئت أن تعفي فأنت مـخـير  فإن شئت تعذيبي فمن سنن الـهـوى

هك يصبرفمن ذا الذي عن حسٍن وج  فيا زينة الدنيا ويا غـاية الـمـنـى
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حســنًا لمــا دخــل علــى بنــت الملــك وأزال بكارتهــا والتــذ بهــا لــذة عظيمــة 

ات واقفــات علــى البــاب فلمــا ســمعن وزادت محبتــه لهــا ووجــده بهــا فأنشــد فيهــا األبيــات المــذكورة وكانــت البنــ
الشــعر قلــن لهــا يــا بنــت الملــك اســمعي قــول هــذا اإلنســي وكيــف تلوميننــا وقــد أنشــد الشــعر فــي هــواك فلمــا 

  سمعت ذلك انبسطت وانشرحت وفرحت.
ثــم إن حســنًا أقــام معهــا أربعــين يومــًا فــي حــٍظ وســروٍر ولــذٍة وحبــور والبنــات يجــددن لــه كــل يــوم فرحــًا ونعمــة 

تحفـــا وهـــو بيـــنهن فـــي ســـروٍر وانشـــراٍح وطـــاب لبنـــت الملـــك القعـــود بيـــنهن ونســـيت أهلهـــا، ثـــم بعـــد وهـــدايا و 
األربعين يومًا كان حسن نائمًا فرأى والدته حزينة عليه وقد رق عظمها وانتحل جسمها واصفر لونها وتغيـر 

  وكان هو في حالة حسنة.
يش فـي الـدنيا منعمـًا وتنسـاني فـانظر حـالي فلما رأته على هذه الحالـة قالـت لـه: يـا ولـدي يـا حسـن كيـف تعـ

بعدك وأنا ما أنساك وال لساني يترك ذكرك حتى أموت وقد عملت لك قبـرًا عنـدي فـي الـدار حتـى ال أنسـاك 
أبدًا، أترى أعيش يا ولدي وأنظرك عندي ويعود شملنا مجتمعًا كما كان، فانتبـه حسـن مـن نومـه وهـو يبكـي 

المطـر وصـار حزينـًا كئيبـًا ال ترتفـع دموعـه ولـم يجئـه نـوم وال يقـر لـه  وينوح ودموعه تجري على خديه مثـل
قرار ولم يبق عنده اصطبار، فلما أصبح دخلن عليه البنات وصبحن عليه وانشرحن معه على عادتهن فلـم 
يلتفت إليهن فسألن زوجته عـن حالـه فقالـت لهـن: مـا أدري فقلـن لهـا: اسـأليه عـن حالـه فتقـدمت إليـه وقالـت 

  فتنهد وتضجر وأخبرها بما رآه في منامه ثم أنشد هذين البيتين:  ؟الخبر يا سيدي له: ما
 نطلب القرب ما إليه سبيل  قد بقين موسوسين حيارى

 ثقـيل ومقام الهوى علينا  فدواهي الهوى تزيد علينـا

اهللا مـا نقـدر أن  فأخبرتهن زوجته بما قاله لها، فلما سمعت البنات الشعر رفقن لحاله وقلن له: تفضـل باسـم
نمنعك من زيارتها بل نساعدك على زيارتها بكل مـا نقـدر عليـه ولكـن ينبغـي أن تزورنـا وال تنقطـع عنـا ولـو 
فــي كــل ســنة مــرة واحــدة، فقــال لهــن ســمعًا وطاعــًة فقامــت البنــات مــن وقــتهن وعملــن لــه الــزاد وجهــزن لــه 

  له تحفًا تعجز عن حصرها األقالم.العروسة بالحلي والحلل وكل شيء غال يعجز عنه الوصف وهيأن 
ثم إنهن ضربن الطبل فجاءت النجائب إليهن من كل مكاٍن فاخترن منها ما يحمل جميع ما جهزتـه وأركـبن 
الجاريـة وحســنًا وحملــن إليهــا خمسـة وعشــرين تختــًا مــن الـذهب وخمســين مــن الفضــة، ثـم ســرن معهمــا ثالثــة 

ودعنهــا وأردن الرجــوع عنهمــا، هــذا مــا كــان مــنهن. وأمــا مــا أيــام فقطعــن فيهــا مســافة ثالثــة أشــهر، ثــم إنهــن 
كــان مــن أمــر حســن فإنــه ســار طــول الليــل والنهــار يقطــع مــع زوجتــه البــراري والقفــار واألوديــة واألوعــار فــي 
الهوا جر واألسحار وكتب اهللا تعالى لهما السالمة فسلما ووصال إلى مدينة البصرة، ولم يزاال سـائرين حتـى 

نجائبهمــا، ثــم صــرف النجائــب وتقــدم إلــى البــاب ليفتحــه فســمع والدتــه وهــي تبكــي بصــوت  أناخــا علــى بــاب
  رقيق من كبد ذاق عذاب الحريق وهي تنشد هذه األبيات: 



 ويسهـر لـيًال واألنـام رقـود  وكيف يذوق النوم من عدم الكرى

 فأضحى غريب الدار وهو وحيد  وقد كان ذا مـال وأهـل عـزة

 وشوق شديد ما عـلـيه مـزيد  ضـلـوع وأنةله جمر بـين الـ

 ينوح بما يلقـاه وهـو جـلـيد  تولى عليه الوجد والوجد حاكـم

 حزين كئيب والدموع شـهـود  وحالته في الحب تخـبـر أنـه

فقـال لهـا:  ؟فبكى حسن لما سمع والدته تبكي وتندب، ثم طرق الباب طرقـة مزعجـة فقالـت أمـه: مـن بالبـاب
الباب ونظرت إليـه، فلمـا عرفتـه خـرت مغشـيًا عليهـا، فمـا زال يالطفهـا إلـى أن فاقـت فعانقهـا  افتحي ففتحت

وعانقته وقبلته، ثم نقل حوائجه ومتاعه إلى داخل الدار والجارية تنظر إلى حسن وأمه، ثـم إن أم حسـن لمـا 
  اطمئن قلبها وجمع اهللا شملها بولدها أنشدت هذه األبيات: 

 رثى لطول تحرقيو   رق الزمان لحالتـي

 وأزال مما أتـقـي  وأنالني ما أشتـهـي

 من الذنوب السبـق  فألصفحن عما جنـى

 فعل المشيب بمفرقي  حتى جنايتـه بـمـا

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح 

 

  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد السبعمائة 
حســن قعــدت وٕايــاه يتحــدثان وصــارت تقــول لــه: كيــف حالــك يــا  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن والــدة

فقال لها: يا أمي ما كـان أعجميـًا بـل كـان مجوسـيًا يعبـد النـار دون الملـك الجبـار، ثـم  ؟ولدي مع األعجمي
أنه أخبرها بما فعل بـه مـن أنـه سـافر بـه وحطـه فـي جلـد الجمـل وخيطـه عليـه وحملتـه الطيـور وحطتـه فـوق 

رآه فــوق الجبـل مـن الخالئـق الميتــين الـذين كـان يحتـال علــيهم المجوسـي ويتـركهم فــوق الجبـل، وأخبرهـا بمـا 
الجبـل بعـد أن يقضــوا حاجتـه وكيــف رمـى روحــه فـي البحـر مــن فـوق الجبــل وسـلمه اهللا تعــالى وأوصـله إلــى 
قصر البنات ومؤاخات البنت له وقعوده عند البنات وكيف أوصـل اهللا المجوسـي إلـى المكـان الـذي هـو فيـه 
وقتله إياه، وأخبرها بعشق الصبية وكيف اصطادها وبقصتها كلهـا إلـى أن جمـع اهللا شـملهما ببعضـهما فلمـا 
سمعت أمه حكايتـه تعجبـت وحمـدت اهللا تعـالى علـى عافيتـه وسـالمته، ثـم قامـت إلـى تلـك الحمـول فنظرتهـا 

دثها وتؤانســها فلمــا وقعــت وســألته عنهــا فأخبرهــا بمــا فيهــا ففرحــت فرحــًا عظيمــًا، ثــم تقــدمت إلــى الجاريــة تحــ
عينها عليها اندهش عقلها من مالحتها وفرحت وتعجبت من حسـنها وجمالهـا وقـدها واعتـدالها ثـم قالـت: يـا 
ولــدي الحمــد هللا علــى الســالمة وعلــى رجوعــك بالســالمة ثــم إن أمــه قعــدت جنــب الصــبية وآنســتها وطيبــت 

دالٍت مــن أفخــر مــا فــي المدينــة مــن الثيــاب خاطرهــا ثــم نزلــت فــي بكــرة النهــار إلــى الســوق فاشــترت عشــر بــ
وأحضــرت لهــا الفــرش العظــيم وألبســت الصــبية وجملتهــا بكــل شــيء ملــيح، ثــم أقبلــت علــى ولــدها وقالــت: يــا 



ولدي نحن بهذا المال ال نقدر أن نعيش في هذه المدينة وأنت تعرف أننا ناس فقراء والناس يتهموننـا بعمـل 
ة بغــداد دار الســالم لنقــيم فــي حــرم الخليفــة وتقعــد أنــت فــي دكــان فتبيــع الكيميــاء، فقــم بنــا نســافر إلــى مدينــ

  وتشتري وتتقي اهللا عز وجل فيفتح عليك بهذا المال.
فلمــا ســمع حســن كالمهــا استصــوبه وقــام مــن وقتــه وخــرج مــن عنــدها وبــاع البيــت وأحضــر النجائــب وحمــل 

لــى أن وصــل إلــى الدجلــة فــاكترى مركبــًا عليهــا جميــع أموالــه وأمتعتــه وأمــه وزوجتــه وســار ولــم يــزل ســائرًا إ
لبغداد ونقل فيـه جميـع مالـه وحوائجـه ووالدتـه وزوجتـه وكـل مـا كـان عنـده، ثـم ركـب المركـب فسـار بهـم فـي 
ريح طيبة مدة عشرة أيام حتى أشرفوا على مدينة بغداد، فلما أشرفوا عليها ودخل بهم المركـب المدينـة طلـع 

ى مخزنًا في الخانات، ثم نقل حوائجه من المركـب إليـه وطلـع وأقـام ليلـة من وقته وساعته إلى المدينة واكتر 
في الخان فلما أصبح غير ما عليه من الثياب. فلما رآه الدالل سأله عن حاجته وعمـا يريـد فقـال: أريـد دار 
تكون مليحـة واسـعة فعـرض عليـه الـدور التـي عنـده فأعجبتـه دار كانـت لـبعض الـوزراء فاشـتراها منـه بمائـة 

لــف دينــار مــن الــذهب وأعطــاه الــثمن، ثــم عــاد إلــى الخــان الــذي نــزل فيــه ونقــل جميــع مالــه وحوائجــه إلــى أ
الدار، ثم خرج إلى السوق وأخذ ما تحتاج إليه الدار من آنية وفرش وغيـر ذلـك واشـترى خـدمًا ومـن جملتهـا 

وقـد رزق بغالمـين سـمى  عبدًا صغيرًا للدار وأقام مطمئنًا مع زوجته في ألذ عـيش وسـرور مـدة ثـالث سـنين
  أحدهما ناصرًا واآلخر منصورًا.

وبعــد هــذه المــدة تــذكر أخواتــه البنــات وتــذكر إحســانهن إليــه وكيــف ســاعدنه علــى مقصــوده فاشــتاق إلــيهن  
وخــرج إلــى أســواق المدينــة فاشــترى منهــا شــيئًا مــن حلــي وقمــاش نفــيس ونقــل وأشــياء نــادرة وغيــر موجــودة 

راء تلـك التحـف فقـال لهـا: إنـي عزمـت علـى أن أسـافر إلـى أخـواتي الالتـي عندهم، فسألته أمه عن سـبب شـ
فعلن معي كل جميل ورزقي الذي أنا أنعم فيه من خيرهن وٕاحسـانهن، فـإني أريـد أن أسـافر إلـيهن وأنظـرهن 
وأعود قريبًا إن شاء اهللا تعـالى. فقالـت لـه: يـا ولـدي ال تغـب عنـي، فقـال لهـا: اعلمـي يـا أمـي كيـف تكـونين 

زوجتي وهذا ثوبها الريش مدفون في األرض فاحرصي عليه لئال تقع عليـه فتأخـذه وتطيـر هـي وأوالدهـا مع 
ويروحون وأبقى ال أقع لهم على خبر فأموت كمـدًا مـن أجلهـم، واعلمـي يـا أمـي أنـي أحـذرك مـن أن تـذكري 

نـودًا وال مـاًال، واعلمـي لها واعلمي أنها بنت ملك الجان وما في ملوك الجان أكبر من أبيها وال أكثر منـه ج
أنها سيدة قومها وأعز ما عند أبيها، فهي عزيزة النفس جدًا فاخدميها أنت بنفسك وال تمكنيهـا مـن أن تخـرج 
من الباب أو تطل من الطاقة أو من حائط فإني أخاف عليها من الهواء إذا هـب وٕاذا جـرى عليهـا أمـر مـن 

  أمور الدنيا فأنا أقتل روحي من أجلها.
أمه: أعوذ باهللا من مخالفتك يا ولدي هل أنا مجنونة أن توصيني بهذه الوصـية وأخالفـك فيهـا، سـافر  فقالت

يا ولدي وطب نفسًا وسوف تحضر في خير وتنظرها إن شـاء اهللا تعـالى بخيـر وتخبـرك بمـا جـرى لهـا منـي 
  ولكن يا ولدي ال تقعد غير مسافة الطريق.
 لمباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا

 



  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حسنًا لما أراد السفر إلى البنات وصى أمه علـى زوجتـه علـى حسـب مـا 
ذكرنــا وكانــت زوجتــه بــاألمر المقــدر تســمع كالمــه وهمــا ال يعرفــان ذلــك ثــم إن حســنًا قــام وخــرج إلــى خــارج 

فحضرت له النجائب فحمل عشرين من تحف العراق وودع والدته وزوجته وأوالده وكان المدينة ودق الطبل 
عمر واحد من ولديه سنة واآلخر سنتين ثم انه رجع إلى والدته وأوصاها ثانية ثم انه ركـب إلـى أخواتـه ولـم 

عشـر وصـل إلـى يزل مسافرًا ليًال ونهارًا في أودية وجبال وسهول وأوعار مدة عشرة أيام وفي اليوم الحـادي 
القصر ودخل على أخواته ومعـه الـذي أحضـره إلـيهن فلمـا رأينـه فـرحن بـه وهنينـه بالسـالمة وأمـا أختـه فأنهـا 
زينــت القصـــر ظــاهره وباطنـــه ثـــم إنهــن أخـــذن الهـــدايا وأنزلنــه فـــي مقصــورة مثـــل العـــادة وســألنه عـــن والدتـــه 

رأته طيبًا بخير فرحت فرحًا شديدًا وأنشـدت وزوجته فأخبرهن أنها ولدت منه ولدين ثم أن أخته الصغيرة لما 
  هذا البيت: 

 وغيركم في فؤادي قط ما خطرا  واسأل الريح عنكم كلما خـطـر

ثــم أنــه أقــام عنــدهن فــي الضــيافة والكرامــة مــدة ثالثــة أشــهر وهــو فــي فــرح وســرور وغبطــة وحبــور وصــيد 
إنـه لمـا سـافر حسـن أقامـت زوجتـه وقنص، هذا ما كـان مـن حديثـه. وأمـا مـا كـان مـن حـديث أمـه وزوجتـه ف

يومــًا وثانيــًا مــع أمــه وقالــت لهــا فــي اليــوم الثالــث: ســبحان اهللا هــل أقعــد معــه ثــالث ســنين مــا أدخــل الحمــام 
وبكت فرقت أمه لحالها وقالت لها: يا ابنتي نحن غرباء وزوجك ما هو في البلد فلو كان حاضرًا كـان يقـوم 

  يا بنتي اسخن لك الماء واغسل رأسك في حمام البيت.بخدمتك أما أنا فال أعرف أحدًا ولكن 
فقالــت لهــا: يــا ســيدتي لــو قلــت هــذا القــول لــبعض الجــواري كانــت طلبــت البيــع فــي الســوق ومــا كنــت تقعــد 
عندكم ولكن يا سـيدتي إن الرجـال معـذورون فـإن عنـدهم غيـرة وعقـولهم تقـول لهـم إن المـرأة إذا خرجـت مـن 

ء يــا ســيدتي مــا كلهــن ســواء وأنــت تعــرفين أن المــرأة إذا كــان لهــا غــرض فــي بيتهــا ربمــا تعمــل فاحشــة والنســا
شيء ما يغلبها أحد وال يقدر أن يحرص عليها وال يصونها وال يمنعها من الحمام وال غيره وال من أن تعمـل 
كل ما تختاره ثـم إنهـا بكـت ودعـت علـى نفسـها وصـارت تعـدد علـى نفسـها وغربتهـا فرقـت لحالهـا أم زوجهـا 

ت أن كــل مــا قالتــه البــد منــه فقامــت وهيــأت حــوائج الحمــام التــي يحتاجــان إليهــا، وأخــذتها وراحــت إلــى وعلمــ
  الحمام.

فلما دخلتا الحمام قلعـت ثيابهـا فصـار النسـاء جميعـًا ينظـرن ويسـبحن اهللا عـز وجـل ويتأمـل فيمـا خلـق مـن  
هــا وشــاع فــي البلــد ذكرهــا الصــورة البهيــة وصــار كــل مــن جــاز مــن النســاء علــى الحمــام يــدخل ويتفــرج علي

وازدحم النساء عليها وصار الحمـام ال ينشـق مـن كثـرة النسـاء الالتـي فيـه فـاتفق بسـبب ذلـك األمـر العجيـب 
أنــه حضــر إلــى الحمــام فــي ذلــك اليــوم جاريــة مــن جــواري أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد ويقــول لهــا تحفــة 

ة النســـاء والبنـــات فســـألت عـــن الخبـــر فأخبرتهـــا العـــوادة فـــرأت النســـاء فـــي زحمـــة والحمـــام ال ينشـــق مـــن كثـــر 
بالصبية فجاءت عندها ونظرت إليها وتأملت فيها فتحير عقلها من حسنها وجمالها وسبحت اهللا جل جاللـه 



علــى مــا خلــق مــن الصــور المــالح ولــم تــدخل ولــم تغتســل وٕانمــا صــارت قاعــدة وباهتــة فــي الصــبية إلــى أن 
  بها فزادت حسنًا على حسنها.فرغت الصبية من الغسل وخرجت لبست ثيا

فلما خرجت من الحرارة قعدت على البساط والمسـاند وصـارت النسـاء نـاظرات إليهـا فالتفتـت إلـيهن وخرجـت 
فقامـت تحفـة العـوادة جاريـة الخليفــة، وخرجـت معهـا حتـى عرفـت بيتهــا وودعتهـا ورجعـت إلـى قصـر الخليفــة 

وقبلت األرض بـين يـديها فقالـت السـيدة زبيـدة يـا تحفـة وما زالت سائرة حتى وصلت بين أيادي السيدة زبيدة 
ما سبب إبطائك في الحمام فقالـت يـا سـيدتي رأيـت أعجوبـة مـا رأيـت مثلهـا فـي الرجـال وال فـي النسـاء وهـي 

  التي شغلتني وأدهشت عقلي وحيرتني حتى أنني ما غسلت رأسي فقالت وما هي يا تحفة.
هـا ولـدان صـغيران كأنهمـا قمـران مـا رأى أحـد مثلهـا ال قبلهـا وال قالت يا سيدتي رأيت جارية في الحمـام ومع

بعدها في الدنيا بأسرها وحق نعمتك يا سيدتي إن عرفت بها أمير المؤمنين قتل زوجها وأخذها منه ألنـه ال 
يوجد مثلها واحدة من النساء وقد سألت عن زوجها فقيل بأنه رجل تاجر اسمه حسن البصـري وتبعتهـا عنـد 

ن الحمام إلى أن دخلـت بيتهـا فرأيتـه بيـت الـوزير الـذي لـه بابـان بـاب مـن جهـة البحـر وبـاب مـن خروجها م
  جهة البر وأنا أخاف يا سيدتي أن يسمع بها أمير المؤمنين فيخالف الشرع ويقتل زوجها ويتزوج بها.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخمسين بعد السبعمائة 
لــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن جاريــة أميــر المــؤمنين لمــا رأت زوجــة حســن البصــري ووصــفت حســنها قا

للسيدة زبيدة وقالت يا سيدتي أني أخاف أن يسمع أمير المـؤمنين فيخـالف الشـرع ويقتـل زوجهـا ويتـزوج بهـا 
يـر المـؤمنين يبيـع دينـه فقالت السيدة زبيدة ويلك يا تحفة هـل بلغـت هـذه الجاريـة مـن الحسـن والجمـال أن أم

بــدنياه ويخــالف الشــرع ألجلهــا واهللا ال بــد لــي مــن النظــر إلــى هــذه الصــبية فــإن لــم تكــن كمــا ذكــرت أمــرت 
بضرب عنقك يا فاجرة إن فـي سـراية أميـر المـؤمنين ثلثمايـة وسـتين جاريـة بعـدد أيـام السـنة مـا فـيهن واحـدة 

 في بغداد بأسرها مثلها بل وال فـي العجـم وال فـي العـرب بالصفات التي تذكرينها فقالت يا سيدتي ال واهللا وال
  وال في خلق اهللا عز وجل مثلها.

فعند ذلك دعت السيدة زبيدة بمسرور فحضر وقبـل األرض بـين يـديها فقالـت لـه يـا مسـرور اذهـب إلـى دار 
العجـوز التـي الوزير التي ببابين باب على البحر وباب علـى البـر وائـت بالصـبية التـي هنـاك هـي وأوالدهـا و 

عنــدها بســرعة وال تبطــئ فقــال مســرور الســمع والطاعــة فخــرج مــن بــين يــديها حتــى وصــل إلــى بــاب الــدار 
فطرق الباب فخرجت له العجوز أم حسن وقالت من بالبـاب فقـال لهـا مسـرور خـادم أميـر المـؤمنين ففتحـت 

زبيدة بنـت القاسـم زوجـة أميـر الباب ودخل فسلم عليها وسلمت عليه وسألته عن حاجته فقال لها إن السيدة 
المؤمنين هارون الرشيد السادس من بني العباس عم النبي صلى اهللا عليه وسلم تـدعوك إليهـا وزوجـة ابنـك 

  وأوالدك فأن النساء أخبرنها عنها وعن حسنها.



ال فقالت أم حسن: يا مسرور نحن ناس غرباء وزوج البنت ولدي ما هو في البلد ولـم يـأمرني بـالخروج أنـا و 
هـــي ألحـــد مـــن خلـــق اهللا تعـــالى وأنـــا أخـــاف أن يجـــري أمـــر ويحضـــر ولـــدي فيقتـــل روحـــه فمـــن إحســـانك يـــا 
مســرور أن تكلفنــا مــا ال نطيــق، فقــال مســرور: يــا ســيدتي لــو علمــت أن فــي هــذا خــوف علــيكم مــا كلفــتكم 

إلـى هنـا سـالمين  الرواح وٕانما مراد السيدة زبيـدة أن تنظرهـا وترجـع فـال تخـالفي تنـدمي وكمـا آخـذكما أردكمـا
إن شــاء اهللا تعــالى، فمــا قــدرت أم حســن أن تخالفــه فــدخلت وهيــأت الصــبية وأخرجتهــا هــي وأوالدهــا وســاروا 
خلـف مســرور وهــو قــدامهم إلــى قصـر الخليفــة فطلــع بهــم حتــى أوقفهـم قــدام الســيدة زبيــدة فقبلــوا األرض بــين 

  يديها ودعوا لها والصبية مستورة الوجه.
أمــا تكشــفين عــن وجهــك ألنظــره فقبلــت الصــبية األرض بــين يــديها وأســفرت عــن وجــه  فقالــت لهــا الســيدة: 

يخجــل البــدر فــي أفــق الســماء، فلمــا نظرتهــا شخصــت إليهــا وســرحت فيهــا النظــر وأضــاء القصــر مــن نــور 
  وجهها.

واندهشت زبيدة من حسنها، وكذلك كل من فـي القصـر وصـار كـل مـن رآهـا مجنونـًا ال يقـدر أن يكلـم أحـدًا 
إن الســيدة زبيــدة قامــت وأوقفــت الصــبية وضــمتها إلــى صــدرها وأجلســتها معهــا علــى الســرير وأمــرت أن ثــم 

يزينوا القصر ثم أمرت بأن يحضر لهـا بدلـة مـن أفخـر الملبـوس وعقـدًا مـن أنفـس الجـواهر وألبسـت الصـبية 
  ر.إياهما، وقالت لها يا سيدة المالح أنك عجبتيني ومألت عيني، أي شيء عندك من الذخائ

فقالــت لهــا الصــبية يــا ســيدتي لــي ثــوب ريــش لــو لبســته بــين يــديك لرأيــت أحســن مــا تتعجبــين منــه ويتحــدث 
بحسنة كل من يراه جيًال بعد جيـل فقالـت وأيـن ثوبـك هـذا قالـت هـو عنـد أم زوجـي فاطلبيـه لـي منهـا فقالـت 

نـا علـى الـذي تفعلـه وخذيـه السيدة زبيدة يا أمي بحياتي عندك أن تنزلـي وتـأتي لهـا بثوبهـا الـريش حتـى تفرج
ثانيًا فقالت العجـوز: يـا سـيدتي هـذه كذابـة هـل رأينـا أحـدًا مـن النسـاء لـه ثـوب مـن الـريش فهـذا ال يكـون إال 
للطيور فقالت الصبية للسيدة: زبيدة وحياتك يا سيدتي لي عنـدها ثـوب ريـش، وهـو فـي صـندوق مـدفون فـي 

  الخزانة التي في الدار.
عنقها عقد جوهر يساوي خزائن كسرى وقيصـر وقالـت لهـا يـا أمـي خـذي هـذا العقـد  فقلعت السيدة زبيدة من

وناولتها إياه وقالت لها: بحياتي أن تنزلي وتأتي بـذلك الثـوب لنتفـرج عليـه وخذيـه بعـد ذلـك فحلفـت لهـا أنهـا 
ادت مــا رأت هــذا الثــوب وال تعــرف لــه طريقــًا فصــرخت الســيدة زبيــدة علــى العجــوز وأخــذت منهــا المفتــاح ونــ

مســرورًا فقالــت لــه: خــذ هــذا المفتــاح واذهــب إلــى الــدار وافتحهــا، وادخــل الخزانــة التــي بابهــا كــذا وكــذا، وفــي 
  وسطها صندوقًا فأخرجه واكسره وهات الثوب الريش الذي فيه وأحضره بين يدي.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

   وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد السبعمائة
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الســيدة زبيــدة لمــا أخــذت المفتــاح مــن أم حســن وأعطتــه لمســرور وقالــت 
له: خذ هذا المفتاح وافتح الخزانة الفالنية وأخرج منها الصندوق واكسره، وأخرج منه الثوب الريش الذي فيه 

السـيدة زبيـدة وسـار فقامـت العجـوز أم  وأحضره بين يدي فقال: سمعًا وطاعًة، ثـم أنـه تنـاول المفتـاح مـن يـد



حسن وهي باكية العين، ندمانة على مطاوعة الجارية ورواحها الحمام معها ولم تكن الصبية طلبـت الحمـام 
إال مكيــدة، ثــم إن العجــوز دخلــت هــي ومســرور وفتحــت بــاب الخزانــة فــدخل وأخــرج الصــندوق وأخــرج منــه 

السـيدة زبيـدة، فأخذتـه وقبلتـه وتعجبـت مـن حسـن صـناعته  القميص الريش ولفه معه في فوطة وأتى به إلـى
  ثم ناولته لها وقالت لها: هل هذا ثوبك الريش.

قالت: نعم يا سيدتي ومدت الصبية يدها إليـه وأخذتـه منهـا وهـي فرحـة ثـم إن الصـبية تفقدتـه فرأتـه صـحيحًا 
خـذت القمـيص وفتحتـه وأخـذت كما كان عليه ولم يقع منه ريشة ففرحت به وقامت من جنب السيدة زبيدة وأ

أوالدها في حضنها واندرجت فيه وصـارت طيـرة بقـدرة اهللا عـز وجـل فتعجبـت السـيدة زبيـدة مـن ذلـك وكـذلك 
كــل مــن حضــر وصــار الجميــع يتعجبــون مــن فعلهــا ثــم إن الصــبية تمايلــت وتمشــت ورقصــت ولعبــت وقــد 

  هل هذا مليح. شخص لها الحاضرون وتعجبوا من فعلها ثم قالت لهم بلسان يا سادتي
فقــال لهــا الحاضــرون نعــم يــا ســيدتي المــالح كــل مــا فعلتــه ملــيح ثــم قالــت: وهــذا الــذي أعملــه أحســن منــه يــا 
ســـيدتي وفتحـــت أجنحتهـــا وطـــارت بأوالدهـــا وصـــارت فـــوق القبـــة ووقفـــت علـــى ســـطح القاعـــة فنظـــروا إليهـــا 

إن الصــبية لمــا أرادت أن تطيــر إلــى باألحــداق وقــالوا لهــا: واهللا هــذه صــنعة غريبــة مليحــة مــا رأيناهــا قــط ثــم 
  بالدها تذكرت حسنًا وقالت اسمعوا يا سادتي وأنشدت هذه األبيات: 

 نحو الحبائب مـسـرعـًا فـرارا  يا من خال عن ذي الـديار وسـار

 والعيش منكـم لـم يكـن أكـدارا  أظن أني فـي نـعـيم بـينـكـم

 ي وشط مـزاراجعل الهوى سجن  لما أسرت وصرت في شرك الهوى

 لم ادع فيه الـواحـد الـقـهـارا  لما اختفى ثوبـي تـيقـن أنـنـي

 في مخدع وعدًا عـلـي وجـارا  قد صار يوصي أمه بـحـفـاظـه

 ورجـوت خـيرًا زائدًا مـدرارا  فسمعت ما قالوه ثم حـفـظـتـه

 حتى غدت في العقـول حـيارى  فرواحي الحـمـام كـان وسـيلة

 إذ شاهدتنـي يمـنة ويسـارا  رس الرشيد لبهجتيوتعجبت ع

 ثوبًا من الريش العلي فخـارا  ناديت يا امرأة الخليفة إن لـي

 تمحوا العنا وتـبـدد األكـدارا  لو كان فوقي تنظرين عجائبـاً 

 فأجبت في دار الذي قـد دار  فاستفسرت عرس الخليفة أين ذا

 د أشـرق األنـواراوٕاذا به قـ  فانقض مسرور وأحضره لهـا

 ورأيت منه الجـيب واألزرارا  فأخذته من كفه وفـتـحـتـه

 وفردت أجنحتي وطرت فرارا  فدخلت فيه ثم أوالدي مـعـي

 إن حب وصلي فليفـارق دارا  يا أم زوجي أخبـريه إذا أنـي



سـيدة المـالح فسـبحان  فلما فرغت من شعرها قالت لها السيدة زبيدة أما تنزلين عندنا حتى نتملى بحسـنك يـا
مــن أعطــاك الفصــاحة والصــباحة قالــت هيهــات أن يرجــع مــا فــات ثــم قالــت ألم الحــزين المســكين: واهللا يــا 
ســيدتي يــا أم حســن إنــك توحشــيني فــإذا جــاء ولــدك وطالــت عليــه أيــام الفــراق واشــتهى القــرب والــتالق وهزتــه 

ارت هـي وأوالدهـا وطلبـت بالدهـا فلمـا رأت أم أرياح المحبة واألشواق فليجئنـي إلـى جزائـر واق الـواق، ثـم طـ
  حسن ذلك بكت ولطمت وجهها حتى غشي عليها.

فلما أفاقت قالت لها السيدة زبيدة يا سيدتي الحاجة ما كنت أعرف أن هذا يجري ولو كنت أخبرتينـي بـه مـا 
ه الصـفة مـا كنت أتعرض لك وما عرفت أنها من الجن الطيارة إال في هذا الوقت ولـو عرفـت أنهـا علـى هـذ

كنت مكنتها من لبس الثوب وال كنت أخليها تأخذ أوالدها ولكـن يـا سـيدتي اجعلينـي فـي حـٍل فقالـت العجـوز 
ومــا وجــدت فــي يــدها حيلــٌة أنــت فــي حــل، ثــم خرجــت مــن قصــر الخالفــة ولــم تــزل ســائرة حتــى دخلــت بيتهــا 

لـى الصـبية والـى أوالدهـا وصارت تلطم على وجهها حتى غشي عليهـا فلمـا أفاقـت مـن غشـيتها استوحشـت إ
والــى رؤيــة ولــدها ثــم قامــت وحفــرت فــي البيــت ثالثــة قبــوٍر وأقبلــت عليهــا بالبكــاء آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 

 وحين طالت غيبة ولدها وزاد بها القلق والشوق والحزن أنشدت هذه األبيات: 

 وذكرك في الخوافق والسكون  خيالك بين طابقة الـجـفـون

 كجري الماء في ثمر الغصون  ي العظم منىوحبك قد جرى ف

 وتعذرني العواذل في شجوني  ويوم ال أراك يضيق صـدري

 وزاد على محبته جـنـونـي  أيا من قد تملـكـنـي هـواه

 المـنـون هواك أذاقني ريب  خف الرحمن في وكن رحيمـاً 

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  ة والخمسين بعد السبعمائة وفي الليلة الثاني

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن أم حسـن صـارت تبكـي آنـاء الليـل وأطـراف النهـار لفـراق ولـدها وزوجتـه 
وأوالدها هذا ما كان من أمرها وأما ما كان من أمر ولدها حسن فإنه لما وصل إلى البنات، حلفن عليـه أن 

ه المال وهيأن له عشرة أحماٍل خمسة مـن الـذهب وخمسـة مـن يقيم عندهن ثالثة أشهٍر ثم بعد ذلك جهزن ل
الفضة وهيأن له من الزاد حمًال واحدًا وسفرنه وخرجن معه فحلف عليهن أن يرجعن فأقبلن على عناقه مـن 

  أجل التوديع، فتقدمت إليه البنت الصغيرة وعانقته وبكت حتى غشي عليها وأنشدت هذين البيتين: 
 ويقضي بكم ربي ونبقى كما كنا  قربكـممتى تنطفي نار الفراق ب

 هنا وقد زادني التوديع يا سادتي  لقد راعني يوم الفراق وضر بي

  ثم تقدمت البنت الثانية وعانقته وأنشدت هذين البيتين: 



 وفقدك يشبه فقد النـديم  وداعك مثل وداع الحياة

 وقربك فيه جنات النعيم  وبعدك ناٌر كوت مهجتي

  ت الثالثة وعانقته وأنشدت هذين البيتين: ثم تقدمت البن
 عن مالل وال لوجه قـبـيح  ما تركنا الوداع يوم افترقـنـا

 كيف أختار أن أودع روحـي  أنت روحي على الحقيقة قطعاً 

  ثم تقدمت البنت الرابعة وعانقته وأنشدت هذين البيتين: 
 في مسمعي أجريته من مدمعي  هو ذلك الدرر الذي أودعـتـه

 لما أسر بـه إلـى دمـوعـي  لم يبكني إال حـديث فـراقـه

  ثم تقدمت البنت الخامسة وعانقته وأنشدت هذين البيتين: 
 حتى أطيق به توديع مرتـحـل  ال ترحلن فما لي عنكـم جـلـدٌ 

 وال من الدمع ما أذري على طلل  وال من الصبر ما ألقى الفراق به

 ه وأنشدت هذين البيتين: ثم تقدمت البنت السادسة وعانقت 

 والشوق ينهب مهجتي نهبا  قد قلت مذ سار السباق بهم

 ألخذت كل سفينة غصبـا  لو كان لي ملك أصول به

  ثم تقدمت البنت السابعة وعانقته وأنشدت هذين البيتين: 
 وال يهولنك الـبـعـاد  إذا رأيت الوداع فاصبر

 ادرافإن قلب الوداع غ  وانتظر العود عن قريبٍ 

  ثم إن حسنًا ودعهن وبكى إلى أن غشي عليه بسبب فراقهم وأنشد هذه األبيات: 
 دررًا نظمت عقودها من أدمعـي  ولقد جرت يوم الفراق سوافـحـي

 جلدًا وال صبرًا وال قلبي مـعـي  وحدا بهم حادي الركاب فلـم أجـد

 وتركت أنس معاهـدي واألربـع  ودعتهم ثم انثـنـيت بـحـسـرة

 نفسي أني أراك بـمـرجـعـي  فرجعت ال أدري الطريق ولم تطب

 حاشى لقلبك أن أقـول وال يعـي  يا صاحبي أنصت ألخبار الـهـوى

 تطمعي طيب الحياة وفي البقاء ال  يا نفس منذ فارقتهن فـفـارقـي

لعباسـية ولـم يـدر بالـذي ثم أنه جد في المسير ليًال ونهارًا حتى وصل إلى بغداد دار السـالم وحـرم الخالفـة ا
جرى بعـد سـفره فـدخل الـدار علـى والدتـه وسـلم عليهـا فرآهـا قـد انتحـل جسـمها ورق عظمهـا مـن كثـرة النـواح 
والسهر والبكاء والعويل حتى صارت مثل الخالل ولم تقدر أن ترد الكالم فصرف النجائب وتقـدم إليهـا فلمـا 



تــه وعلــى أوالدهــا فلــم يجــد لهــم أثــرًا ثــم إنــه نظــر فــي رآهــا علــى تلــك الحالــة قــام فــي الــدار، وفــتش علــى زوج
الخزانــة فوجــدها مفتوحــة والصــندوق مفتوحــًا ولــم يجــد فيــه الثــوب، فعنــد ذلــك عــرف أنهــا تمكنــت مــن الثــوب 
الريش وأخذته وطارت وأخذت أوالدها معها فرجـع إلـى أمـه فرآهـا قـد أفاقـت مـن غشـيتها فسـألها عـن زوجتـه 

ا ولـدي عظـم اهللا أجـرك فـيهم وهـذه قبـورهم الثالثـة، فلمـا سـمع كـالم أمـه صـرخ وعن أوالدها فبكت وقالت: يـ
صرخة عظيمة وخر مغشـيًا عليـه واسـتمر كـذلك مـن أول النهـار إلـى الظهـر فـازدادت أمـه غمـًا علـى غمهـا 
وقد يئست من حياته فلمـا أفـاق بكـي، ولطـم علـى وجهـه وشـق ثيابـه وصـار دائـرًا فـي الـدار متحيـرًا ثـم أنشـد 

  البيتين:  هذين
 وروع بالنوى حي ومـيت  شكا ألم الفراق الناس قبلـي

 فأني ال سمعـت وال رأيت  وأما مثل ما ضمت ضلوعي

فلمـا فــرغ مــن شـعره أخــذ ســيفه وســله وجـاء إلــى أمــه وقـال لهــا، إن لــم تعلمينــي بحقيقـة الحــال ضــربت عنقــك 
الــت لــه أغمــد ســيفك واقعــد حتــى أحــدثك وقتلــت روحــي فقالــت لــه: يــا ولــدي ال تفعــل ذلــك وأنــا أخبــرك، ثــم ق

بالــذي جــرى، فلمــا أغمــد ســيفه وجلــس إلــى جانبهــا أعــادت عليــه القصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا وقالــت لــه: يــا 
ولدي لوال أني رأيتها بكـت علـى طلـب الحمـام، وخفـت منـك أن تجـيء وتشـكو إليـك فتغضـب علـى مـا كنـت 

أخـذت منـي المفتـاح قهـرًا مـا كنـت أخرجـت الثـوب ولـو ذهبت بها إليه، ولوال أن السيدة زبيـدة غضـبت علـي 
كنــت أمــوت ويــا ولــدي أنــت تعــرف أن يــد الخالفــة ال تطاولهــا يــد، فلمــا أحضــروا لهــا الثــوب أخذتــه وقبلتــه 
وكانــت تظــن أنــه فقــد منــه شــيء ففرحــت وأخــذت أوالدهــا وشــدتهم فــي وســطها ولبســت الثــوب الــريش بعــد مــا 

إكرامـًا لهـا ولجمالهـا فلمـا لبسـت الثـوب الـريش انتفضـت وصـارت طيـرة قلعت لها الست زبيـدة كـل مـا عليهـا 
ومشت في القصر وهم ينظرون إليها ويتعجبون من حسـنها وجمالهـا ثـم طـارت وصـارت فـوق القصـر وبعـد 
ذلك نظرت إلي وقالت لي إذا جاء ولدك وطالت عليه ليالي الفراق واشتهى القرب مني والتالق وهزته ريـاح 

  ق فليفارق وطنه ويذهب إلى جزائر واق الواق، هذا ما كان من حديثهما في غيبتك.المحبة واألشوا
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حسنًا لما سمع كالم أمه حين حكت له جميـع مـا فعلـت زوجتـه وقـت مـا 

رت صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشيًا عليه ولـم يـزل كـذلك إلـى آخـر النهـار فلمـا أفـاق لطـم علـى وجهـه طا
وصار يتقلب على األرض مثل الحية فقعـدت أمـه تبكـي عنـد رأسـه إلـى نصـف الليـل فلمـا أفـاق مـن غشـيته 

  بكى بكاء عظيمًا، وأنشد هذه األبيات: 
 اء ترحـمـونـهلعلكم بعد الجف  قفوا وانظروا حال الذي تهجرونه

 كأنكم واللـه ال تـعـرفـونـه  فان تنظروه تنكروه لسـقـمـه

 يعد من األمـوات إال أنـينـه  وما هو إال ميت في هـواكـم



 يعز على المشتاق والموت دونه  وال تحسبوا أن التـفـرق هـين

ام لـم يـذق فيهـا طعامـًا وال فلما فرغ من شعره قام وجعل يدور في البيت وينوح ويبكي وينتحب مدة خمسة أيـ
شرابًا فقامـت إليـه أمـه وحلفتـه وأقسـمت عليـه أن يسـكت مـن البكـاء فمـا قبـل كالمهـا ومـا زال يبكـي وينتحـب 
وأمه تسليه وهوال يسمع منها شيئًا وما زال حسن على هذه الحالـة يبكـي إلـى الصـباح ثـم غفلـت عينـاه فـرأى 

 خ وأنشد هذين البيتين: زوجته حزينة وهي تبكي فقام من نومه وهو يصر 

 جعلت له في القلب أشرف موضع  خيالك عندي لـيس يبـرح سـاعة

 أتـهـجـع ولوال خيال الطيف لم  ولو رجاء الوصل ما عشت لحـظة

فلما أصـبح زاد نحيبـه وبكـاؤه ولـم يـزل بـاكي العـين حـزين القلـب سـاهر الليـل قليـل األكـل واسـتمر علـى هـذه 
ا مضـى ذلـك الشـهر خطـر ببالـه أنـه يسـافر إلـى أخواتـه ألجـل أن يسـاعدنه علـى الحالة مدة شهر كامل فلمـ

قصــده مــن حصــولها فأحضــر النجائــب ثــم حمــل خمســين هجينــة مــن تحــف العــراق وركــب واحــدة منهــا ثــم 
أوصى والدته على البيت وأودع جميـع حوائجـه إال قلـيًال أبقـاه فـي الـدار وسـار متوجهـًا إلـى أخواتـه لعلـه أن 

مساعدة علـى اجتمـاع زوجتـه ولـم يـزل سـائرًا حتـى وصـل إلـى قصـر البنـات فـي جبـل السـحاب يجد عندهن 
فلما دخـل علـيهن قـدم إلـيهن الهـدايا ففـرحن بهـا وهنينـه بالسـالمة وقلـن لـه يـا أخانـا مـا سـبب مجيئـك بسـرعة 

  وما لك غير شهرين فبكى وأنشد هذه األبيات: 
 حياة وطـيبـهـافال تتهنى بال  أرى النفس في فكر لفقد حبيبها

 وهل يبرئ األسقام غير طيبها  سقامي داء ليس يعرف طيبـه

 اسائل عنك الريح عند هبوبها  فيا مانعي طيب المنام تركتنـي

 محاسن تدعو مقلتي لحبيبهـا  قريبة عهد من حبيبي وقد حوى

 عسى نفحة تحيا القلوب بطيبها  فيا أيها الشخص والملم بأرضه

ه صرخ صرخة عظيمة وخر مغشيًا عليه وقعدت البنات حوله يبكين عليـه حتـى أفـاق مـن فلما فرغ من شعر 
  غشيته فلما أفاق أنشد هذين البيتين: 

 ويأتيني بحبيبي والزمان غـيور  عسى وأمل الدهر يلوي عنـانـه

 أمـور وتحصل من بعد األمور  ويسعدني دهري فتنقضي حوائجي

  ه فلما أفاق من غشيته أنشد هذه األبيات: فلما فرغ من شعره بكى حتى غشي علي
 وهل ودنا منكم كما ودكم مـنـا  أفي العشق والتبريح دنتم كمادنـا

 فيا ليت شعري ما يريد الهوى منا  أال قاتل اهللا الـهـوى مـا أمـره

 تمثل في أبصارنا أينـمـا كـنـا  وجوهكم الحسنى وٕان شطت النوى

 ويطربني صوت الحمام إذا غنى  فقلبي مشغول بتذكـار حـبـكـم



 لقد زدتني شوقًا وأصحبتني حزنا  أال يا حـمـامـًا يدعـو ألـيفـه

 على سادة غابوا برؤيتهم عـنـا  تركت جفوني ال تمل من البـكـا

 جـنـا وأشتاق في الليل إليهم إذا  أحن إليهـم كـل وقـت سـاعةٍ 

مغشــيًا عليــه فصــرخت ولطمــت فســمعها أخواتهــا فخــرجن  فلمــا ســمعت كالمــه أختــه خرجــت إليــه فرأتــه راقــداً 
إليهــا فــرأين حســنًا راقــدًا مغشــيًا عليــه فــاحتطن بــه وبكــين عليــه ولــم يخــف علــيهن حــين رأينــه مــا حــل بــه مــن 
الوجــد والهيــام والشــوق والغــرام فســألنه عــن حالــه فبكــى وأخبــرهن بمــا جــرى فــي غيابــه حيــث طــارت زوجتــه 

هــا وســألنه عــن الــذي قالــت عنــدما راحــت قــال يــا أخــواتي إنهــا قالــت لوالــدتي وأخــذت أوالدهــا معهــا فحــزن علي
قــولي لولــدك إذ جــاء وطالــت عليــه ليــالي الفــراق واشــتهى القــرب منــي وهزتــه أريــاح المحبــة واألشــواق فليجــئ 
إلــى جزائــر واق الــواق. فلمــا ســمعن كالمــه تغــامزن وتــذاكرن وصــارت كــل واحــدة تنظــر إلــى أختهــا وحســن 

ثـم أطـرقن رؤوسـهن إلـى األرض سـاعة وبعـد ذلـك رفعنهـا وقلـن ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي  ينظر إلـيهن
  العظيم ثم قلن له امدد يدك إلى السماء فان وصلت إلى السماء تصل إلى زوجتك.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد السبعمائة 

أيها الملـك السـعيد أن البنـات لمـا قلـن لحسـن امـدد يـدك إلـى السـماء فـإذا وصـلت إليهـا تصـل  قالت: بلغني 
 إلى زوجتك وأوالدك جرت دموعه على خديه مثل المطر حتى بلت ثيابه وأنشد هذه األبيات: 

 وفارق الصبر لـمـا أقـبـل األرق  قد هيجتني الخدود الحمـر والـحـدق

 لم يبق منه ال يصار الـورى رمـق  ديبيض نواعم أضنت بالجفـا جـسـ

 عن بهجة لو رآها األولياء عـلـقـوا  جور يميس كغزالن النقـا سـفـرت

 يعشقهن عـراء الـهـم والـقـلـق  يمشين مثل نسيم األرض في سـحـر

 قلبي لها بلظى الـنـيران يحـتـرق  علقت منـهـم آمـالـي بـغـانـية

في وجهها الصبح وفي شعرها الغسق  ةخدود نـاعـمة األطـراف مــائس
 والـحـدق قد هيجته جفون البـيض  قد هيجتني وكم في الحب من نـطـق

فلمــا فــرغ مــن شــعره بكــى وبكــت البنــات لبكائــه وأخــذتهن الشــفقة والغيــرة عليــه وصــرن بــه يصــبرنه ويقمــن لــه 
صبر تبلغ مرادك فمـن صـبر نـال بجميع الضمل فأقبلت عليه أخته وقالت له يا أخي طب نفسًا وقر عينًا وا

  ما تمنى والصبر مفتاح الفرج فقد قال الشاعر: 
 وال تبيتن إال خالي الـبـال  دع المقادير تجري في أعنتها

 يغير اهللا من حال إلى حال  ما بين غمضة عين وانتباهتها



لحـزن يمـرض ويسـقم ثم قالت له قو قلبك وشدد عزمك فان ابـن عشـرة ال يمـوت وهـو فـي التاسـعة والبكـاء وا
واقعد عندنا تستريح وأنا أتحيـل لـك فـي الوصـول إلـى زوجتـك وأوالدك إن شـاء اهللا تعـالى وبكـى بكـاًء شـديدًا 

  وأنشد هذين البيتين: 
 فما عوفيت بمرض بقلـبـي  لئن عوفيت من مرض بجسمي

 سوى وصل الحبيب مع المحب  وليس دواء أمراض التصابـي

ارت تحدثـه وتسـليه عـن الـذي كـان سـببًا فـي رواحهـا فأخبرهـا عـن سـبب ذلـك ثم جلس إلى جانب أختـه وصـ
فقالت له واهللا يـا أخـي إنـي أردت أن أقـول لـك أحـرق الثـوب الـريش فإنسـاني الشـيطان ذلـك وصـارت تحدثـه 

  وتالطفه فلما طال عليه األمر زاد به القلق وأنشد هذه األبيات: 
 قدر اهللا مـدفـعوليس لما قد   تمكن من قلبي حبيب ألـفـتـه

 غزال ولكن في فؤادي يرتـع  من العرب قد حاز المالحة كلها

 بكيت على أن البكا ليس ينفـع  لئن عز صبري في هواه وحيلتي

 هالٌل له خمس وخمس وأربـع  مليح له سبع وسـبـع كـأنـه

أخواتهـا وهـي باكيـة العـين  فلما نظرت أخته إلى ما فيـه مـن الوجـد والهيـام وتبـاريح الهـوى والغـرام قامـت إلـى
حزينة القلـب وبكـت بـين أيـديهن ورمـت نفسـها علـيهن وقبلـت أقـدامهن وسـألتهن مسـاعدة أخيهـا علـى قضـاء 
حاجتــه واجتماعــه بــأوالده وزوجتــه وعاهــدتهن علــى أن يــدبرن أمــرًا يوصــله إلــى جزائــر واق الــواق ومــا زالــت 

ك بأننـا مجتهـدات فـي اجتماعـه بأهلـه إن شـاء اهللا تبكي بـين يـدي أخواتهـا حتـى أبكـتهن وقلـن لهـا طيبـي قلبـ
تعــالى ثــم إنــه قــام عنــدهن ســنة كاملــة وعينــه لــم تمســك عــن الــدموع وكــان ألخواتهــا عــم أخــو والــدهن شــقيقه 
وكان اسمه عبد القدوس وكان يحب البنت الكبيرة محبة كثيرة وكان في كل سنة يزورها مرة واحدة ويقضـي 

ته بحديث حسن وما وقع له مع المجوس وكيف قـدر علـى قتلـه ففـرح عمهـن حوائجها وكانت البنات قد حدث
بذلك ودفع للبنت الكبيرة صرة فيها بخور وقال لها يا بنت أخي إذا أهمك أمرًا ونالك مكروه أو عرضـت لـك 
حاجــة فــألق هــذا البخــور فــي النــار واذكرينــي فأنــا أحضــر لــك بســرعة وأقضــي حاجتــك وكــان هــذا الكــالم فــي 

  ن السنة.أول يوم م
فقالت البنت لبعض أخواتها إن السنة قد مضت بتمامها وعمي لم يحضر قومي اقدحي الزنـاد وائتنـي بعلبـة 
البخـــور فقامـــت وهـــي فرحانـــة وأحضـــرت علبـــة البخـــور وفتحتهـــا وأخـــذت منهـــا شـــيء يســـير وناولتـــه ألختهـــا 

صـدر الـوادي ثـم بعـد سـاعة  فأخذته ورمته في النار وذكرت عمها فما فرغ البخور وٕاال غبرة قـد ظهـرت مـن
انكشف الغبار فبـان مـن تحتـه شـيخ راكـب علـى فيـل وهـو يصـيح مـن تحتـه فلمـا نظرتـه البنـات صـار يشـير 
إلــيهن بيديــه ورجليــه ثــم بعــد ســاعة وصــل إلــيهن فنــزل عــن الفيــل ودخــل علــيهن فعانقنــه وقــبلن يديــه وســلمن 

  به.عليه ثم إنه جلس وصارت البنات يتحدثن معه ويسألنه عن غيا



فقال إني كنت في هذا الوقت جالسًا أنا وزوجة عمكن فشممت البخور فحضرت إليكن على هذا الفيل فمـا  
فقالـت يـا عـم إننـا اشـتقنا إليـك وقـد مضـت السـنة ومـا عادتـك أن تغيـب عنـا أكثـر مـن  ؟تريدين يا بنت أخـي

ون لــه وقعــدن يتحــدثن ســنة فقــال لهــن إنــي مشــغوًال وكنــت عزمــت علــى أن أحضــر إلــيكن غــدًا فشــكرنه ودعــ
  معه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن البنــات قعــدن يتحــدثن مــع عمهــن قالــت البنــت الكبيــرة يــا عمــي إننــا كنــا 

وكيــف قتلــه وحــدثناك بالصــبية بنــت الملــك  حــدثناك بحــديث حســن البصــري الــذي جــاء بــه بهــرام المجوســي
األكبــر التــي أخــذها ومــا قــاس مــن األمــور الصــعاب واألهــوال وكيــف اصــطاد بنــت الملــك وتــزوج بهــا وكيــف 
ســافر إلــى بــالده قــال نعــم فمــا حــدث لــه بعــد هــذا قالــت لــه إنهــا غــدرت بــه وقــد رزق منهــا بولــدين فأخــذتهما 

مــه إذا حضــر ولــدك وطالــت عليــه ليــالي الفــراق وأراد منــي وســافرت بهمــا إلــى بالدهــا وهــو غائــب وقالــت أل
القرب والتالقي به وهزتـه ريـاح المحبـة واالشـتياق فليجئنـي إلـى جزائـر واق الـواق، فحـرك رأسـه وعـض علـى 
إصبعه ثم أطرق رأسه إلـى األرض وصـار ينكـث فـي األرض بإصـبعه ثـم التفـت يمينـًا وشـماًال وحـرك رأسـه 

  ه.وحسن ينظره وهو متوار عن
فقالت البنات لعمهن رد علينا الجواب فقد تفتـت منـا األكبـاد فهـز رأسـه إلـيهن وقـال لهـن يـا بنـاتي لقـد أتعـب 
هــذا الرجــل نفســه ورمــى روحــه فــي هــول عظــيم وخطــر جســيم فإنــه ال يقــدر أن يقبــل علــى جزائــر واق الــواق 

ده وسـلم عليـه ففـرح بـه وأجلسـه فعند ذلك نادت البنات حسنًا فخرج إلـيهن وتقـدم الشـيخ عبـد القـدوس وقبـل يـ
بجانبــه فقالــت البنــات لعمهــن يــا عــم بــين ألخينــا حقيقــة مــا قلتــه فقــال لــه يــا ولــدي اتــرك عنــك هــذا العــذاب 
الشديد فإنك ال تقدر أن تصل إلى جزائر واق الواق ولو معك الجن الطيارة والنجوم السـيارة ألن بينـك وبـين 

عظـام وكيـف أن تصـل إلـى هـذا المكـان ومـن يصـلك إليـه بـاهللا  الجزائر سبع أودية وسبع بحار وسـبع جبـال
  عليك أن ترجع من قريب وال تتعب نفسك.

فلمــا ســمع حســن كــالم الشــيخ عبــد القــدوس بكــى حتــى غشــي عليــه وقعــدت البنــات حولــه يبكــين لبكائــه وأمــا 
د القدوس علـى البنت الصغيرة فإنها شقت ثيابها ولطمت على وجهها حتى غشي عليها فلما رآهم الشيخ عب

هــذه الحالــة مــن الهــم والوجــد والحــزن رق لهــم وأخذتــه الرأفــة علــيهم فقــال اســكتوا ثــم قــال لحســن طيــب قلبــك 
وأبشر بقضاء حاجتك إن شاء اهللا تعالى ثم قال يا ولدي قم وشد حيلـك واتبعنـي فقـام حسـن علـى حيلـه بعـد 

لقــدوس اســـتدعى الفيــل فحضــر فركبـــه أن ودع البنــات وتبعــه وقــد فـــرح بقضــاء حاجتــه ثـــم إن الشــيخ عبــد ا
وأردف حسنًا خلفه وسار به مدة ثالثة أيام بلياليها مثل البرق الخـاطف حتـى وصـل جبـل عظـيم أزرق وفـي 

  ذلك الجبل مغارة عليها باب من الحديد الصيني.



باب وخـرج فأخذ الشيخ بيد حسن وأنزله ثم نزل الشيخ وأطلق الفيل ثم تقدم إلى باب المغارة وطرقه فانفتح ال
إليــه عبــد أســود أحــرود كأنــه عفريــت وبيــده اليمنــى ســيف واألخــرى تــرس مــن بــوالد فلمــا نظــر الشــيخ عبــد 
القدوس رمى السيف والترس من يده وتقدم إلى الشيخ عبد القدوس وقبل يده ثم أخذ الشيخ بيد حسن ودخل 

أولها دهليز معقود ولم يزالوا سائرين  هو وٕاياه وقفل العبد الباب خلفهما فرأى حسن المغارة كبيرة واسعة جداً 
مقــدار ميــل ثــم انتهــى بهــم الســير إلــى فــالة عظيمــة وتوجهــوا إلــى ركــن فيــه بابــان عظيمــان مســبوكان مــن 
النحاس األصفر ففتح الشيخ عبد القدوس بابًا منهمـا ودخـل ورده وقـال لحسـن اقعـد علـى هـذا البـاب واحـذر 

  ًال.أن تفتحه وتدخل حتى أدخل وأرجع إليك عاج
فلمــا دخــل الشــيخ غــاب مــدة ســاعة فلكيــة ثــم خــرج ومعــه حصــان ملجــم إن ســار طــار وٕان طــار لــم يلحقــه  

غبار فقدمه الشيخ لحسن وقال له اركب، ثم إن الشيخ فتح الباب الثاني فبان منه برية واسـعة فركـب حسـن 
ي خـذ هـذا الكتـاب وسـر الحصان وخرج االثنان من الباب وسار في تلك البرية، فقال الشيخ لحسـن: يـا ولـد

علــى الحصــان إلــى الموضــع الــذي يوصــلك إليــه فــإذا نظرتــه وقــف علــى مغــارة مثــل هــذه فــانزل عــن ظهــره 
وأجعــل عنانــه فــي قربــوس الســرج وأطلقــه فإنــه يــدخل المغــارة فــال تــدخل معــه وقــف علــى بــاب المغــارة مــدة 

ه لبـاس أسـود وذقنـه طويلـة نازلـة خمسة أيام وال تضـجر فإنـه فـي اليـوم السـادس يخـرج إليـك شـيخ أسـود عليـ
إلى سرته، فإذا رأيته فقبل يديه وامسك ذيله واجعله على رأسك وابك بين يديه حتى يرحمك فإنه يسألك عن 
حاجتــك فــإذا قــال لــك مــا حاجتــك فــادفع إليــه هــذا الكتــاب فإنــه يأخــذه منــك وال يكلمــك ويــدخل ويخليــك فقــف 

م السادس انتظره فإنه يخرج إليك فإن خرج إليك بنفسه فأعلم مكانك خمسة أيام أخرى وال تضجر، وفي اليو 
أن حاجتك تقضى وٕان خـرج إليـك أحـد مـن غلمانـه فـأعلم أن الـذي خـرج إليـك يريـد قتلـك والسـالم، وأعلـم يـا 

  ولدي أن كل من خاطر بنفسه أهلك نفسه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  بعد السبعمائة وفي الليلة السادسة والخمسين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ عبد القدوس لما أعطى حسنًا الكتاب أعلمـه بمـا يحصـل وقـال لـه 
إن كل من خاطر بنفسـه أهلـك نفسـه، فـان كنـت تخـاف علـى نفسـك فـال تلقـي بهـا إلـى الهـالك وٕان كنـت ال 

احبك فهذا الفيـل حاضـر فانـه يسـير بـك تخاف فدونك وما تريد فقد بينت لك األمور، وٕان شئت الرواح لصو 
  إلى بنات أخي وهن يوصلنك إلى بالدك ويرددنك إلى وطنك ويرزقك اهللا خيرًا من البنت التي تعلقت بها.

فقــال حســن للشــيخ: وكيــف تطيــب لــي الحيــاة مــن غيــر أن أبلــغ مــرادي، واهللا إنــي ال أرجــع أبــدًا حتــى أبلــغ 
  كى وأنشد هذه األبيات: مرادي من حبيبتي أو تدركني منيتي، ثم ب

 وقفت أنـادي بـانـكـسـار وذلة  على فقد حبي مع تزايد صبـوتـي

 ولم يجدني إال تـزايد حـسـرتـي  وقبلت تراب الربع شوقـًا ألجـلـه

 فوصلت آالمي وفارقـت لـذتـي  رعى اهللا من باتوا وفي القلب ذكرهم



 م الترحل زفرتـيوقد أضرموا يو   يقولون لي صبرًا وقد رحـلـوا بـه

 إذا غبت فاذكرني وال تنسى صحبتي  وما راعنـي إال الـوداع وقـولـه

 وكانوا رجائي في رخائي وشدتـي  لمن ألتجي من أرتجي بعد فقـدهـم

 وسرت عداي المبغضون برجعتـي  فوا حسرتي لما رجعـت مـودعـاً 

 بمهـجـتـيويا لوعتي زيدي لهيبًا   فوا أسفا هذا الذي كـنـت حـاذراً 

 وٕان رجعوا يا فرحتي ومسـرتـي  فإن غاب أحبابي فال أعيش بعدهـم

 عـبـرة على فقدهم بل عبرة بعـد  فواهللا لم ينفض دمعي من الـبـكـا

فلما سمع الشيخ عبد القدوس إنشاده وكالمه علم أنه ال يرجع عن مـراده وأن الكـالم ال يـؤثر فيـه وتـيقن أنـه 
لو تلفت مهجته فقال: اعلم يا ولـدي أن جزائـر واق الـواق سـبع جزائـر فيهـا عسـكر ال بد أن يخاطر بنفسه و 

عظيم وذلك العسكر كله بنـات أبكـار وسـكان الجزائـر الجوانيـة شـياطين ومـردة وسـحرة وأرهـاط مختلفـة وكـل 
من دخل أرضهم ال يرجع وما حصل إليهم أحد قط ورجع، فباهللا عليك أن ترجع إلى أهلك من قريـب وأعلـم 

ن البنت التي قصدتها بنت ملك هذه الجزائر كلها وكيف تقدر أن تصل إليها، فاسمع منـي يـا ولـدي ولعـل أ
  اهللا يعوضك خيرًا منها.

فقال: واهللا يا سيدي لو قطعت في هواها إربًا إربًا ما ازددت إال حبًا وطربًا وال بد من رؤيـة زوجتـي وأوالدي 
 مـا أرجـع إال بهـا وبـأوالدي، فقـال لـه الشـيخ عبـد القـدوس حينئـذ: والدخول في جزائر واق الواق وٕان شاء اهللا

فقــال نعــم وٕانمــا أريــد منــك الــدعاء باإلســعاف واإلعانــة لعــل اهللا يجمــع شــملي بزوجتــي  ؟ال بــد لــك مــن الســفر
  وأوالدي عن قريب، ثم بكى من عظم شوقه وأنشد هذه األبيات: 

 مع والبصرأحلكم في محل الس  أنتم مرادي وأنتم أحسن البشـر

 وبعد سادتي أصبحت في كدر  ملكتم القلب مني وهو منزلكـم

 فحبكم صير المسكين في حذر  فال تظنوا انتقالي عن محبتكـم

 وأصبح الصفو عندي غاية الكدر  غبتم فغاب سروري بعد غيبتـكـم

 أبكي بدمع يحاكي هاطل المطر  تركتموني أراعي النجم مـن ألـمٍ 

 من شدة الوجد يرعى طلعة القمر  ن بات في قلقيا ليل طلت على م

 بلغ سالمي لهم فالعمر في قصر  إن جزت يا ريح حيًا فيه قد نزلوا

 خـبـري إن األحبة ال يدرن عن  وقل لهم بعض ما القيت من ألـم

ي فلما فرغ حسن من شعره بكى بكاًء شديدًا حتى غشـي عليـه فلمـا أفـاق قـال لـه الشـيخ عبـد القـدوس يـا ولـد
إن لــك والــدة فــال تــذقها ألــم فقــدك فقــال حســن للشــيخ واهللا يــا ســيدي مــا بقيــت أرجــع إال بزوجتــي أو تــدركني 

 منيتي ثم بكى وناح وأنشد هذه األبيات: 



 وما أنا بمن للـعـهـود يخـون  وحتى الهوى ما غير البعد عهدكم

 إلى الناس قالوا قد عراه جنـون  وعندي من األشواق ما لو شرحته

 يكـون ومن حاله هذا فـكـيف  وجٌد وحزٌن وانتـحـاب لـوعةٍ ف

فلما فرغ من شعره علم الشـيخ أنـه ال يرجـع عمـا هـو فيـه ولـو ذهبـت روحـه فناولـه الكتـاب ودعـا لـه وأوصـاه 
بالذي يفعله وقال له قد أكدت لك في الكتاب على أبـي الـريش ابـن بلقـيس بنـت معـين فهـو شـيخي ومعلمـي 

يخضــعون لــه ويخــافون منــه ثــم قــال لــه توجــه علــى بركــة اهللا تعــالى فتوجــه وقــد أرخــى  وجميــع اإلنــس والجــن
عنان الحصان فطار به أسرع من البرق ولم يزل حسن مسـرعًا بالحصـان مـدة عشـرة أيـام حتـى نظـر أمامـه 
شبحًا عظيمـًا أسـود مـن الليـل قـد سـد مـا بـين المشـرق والمغـرب فلمـا قـرب حسـن منـه صـهل الحصـان تحتـه 

ت خيــول كثيــرة مثــل المطــر ال يحصــى لهــا عــدد وال يعــرف لهــا مــدد وصــارت تتمســح فــي الحصــان فاجتمعــ
  فخاف حسن وفزع.

ولم يزل حسـن سـائرًا والخيـول حولـه إلـى أن وصـل إلـى المغـارة التـي وصـفها لـه الشـيخ عبـد القـدوس فوقـف 
ووقــف حســن  الحصــان علــى بابهــا فنــزل حســن مــن فوقــه ووضــع عنانــه فــي ســرجه فــدخل الحصــان المغــارة

علــى البــاب كمــا أمــره الشــيخ عبــد القــدوس وصــار متفكــرًا فــي عاقبــة أمــره كيــف يكــون حيــران ولهــان ال يعلــم 
  الذي يجري له.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد السبعمائة 

ظهـر الحصـان وقـف علـى بـاب المغـارة متفكـرًا  قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن حسـنًا لمـا نـزل مـن فـوق
في عاقبة أمره كيف يكون ال يعلم الذي يجري له ولـم يـزل واقفـًا علـى بـاب المغـارة خمسـة أيـام بلياليهـا وهـو 
سهران حزنان حيران متفكـرًا حيـث فـارق األهـل واألوطـان واألصـحاب والخـالن بـاكي العـين حـزين القلـب ثـم 

  يجري له وفي فراق زوجته وأوالده فيما أساد فأنشد هذه األبيات:  إنه تذكر والدته وتفكر فيما
 ومن سفح أجفاني دموع سواكب  لديكم دواء القلب والقـلـب ذائبٌ 

 وبعد عن األوطان والشوق غالب  فراق وحزن واشتـياق وغـربة

 ببعد الذي يهدى دهته المصـائب  وما أنا إال عاشـق ذو صـبـابة

 الـنـوائب فأي كريم لم تصبـه  اني بنكـبةفإن كان عشقي قد رم

فمـا فـرغ حسـن مــن شـعره إال والشـيخ أبـو الــريش قـد خـرج لـه وهــو أسـود وعليـه لبـاس أســود فلمـا نظـر حســن 
عرفه بالصفات التي أخبـره بهـا الشـيخ عبـد القـدوس فرمـى نفسـه عليـه ومـرغ خديـه علـى قدميـه وأمسـك ذيلـه 

أبـو الـريش مـا حاجتـك يـا ولـدي فمـد يديـه بالكتـاب وناولـه للشـيخ  وحطه على رأسه وبكى قدامه فقـال الشـيخ
أبـي الـريش فأخـذه منــه ودخـل المغـارة لـم يــرد عليـه جوابـًا فقعـد حســن فـي موضـعه علـى البــاب مثـل مـا قالــه 



الشـيخ عبـد القــدوس وهـو يبكــي ومـا زال قاعـدًا مكانــه مـدة خمســة أيـام وقـد ازداد بــه القلـق واشــتد بـه الخــوف 
  ق فصار يبكي ويتضجر من ألم البعاد وكثرة السهاد، ثم أنشد هذه األبيات: والزمه األر 

 أن المحب لفي عنـا  سبحان جبار السـمـا

 لم يدر ما جهد البـال  من لم يذق طعم الهوى

 لوجدت أنهار الدمـا  لو كنت أحبس عبرتي

 قلبًا وأولع بالشـقـا  كم من صديق قد قسا

 ما بي من بكافأقول   فإذا تعطف المـنـي

 فأصابني عين الردى  لكن ذهبـت ألرتـدي

 وكذلك سكان الهـوى  بكت الوحوش لوحشتي

ولم يزل حسن يبكي إلى أن الح الفجر وٕاذا بالشيخ أبو الريش قد خرج إليه وهو البـس لباسـًا أبـيض وأومـأ  
قن أن حاجته قد قضـيت ولـم إليه بيده أن يدخل فدخل حسن فأخذه الشيخ من يده ودخل به المغارة ففرح وأي

يــزل الشــيخ ســائرًا وحســن معــه مقــدار نصــف نهــار ثــم وصــال إلــى بــاب مقنطــر عليــه بــاب مــن البــوالد ففــتح 
الباب ودخل هو وحسن في دهليز معقود بحجارة من الجزع المنقوش بالذهب ولم يزاال سـائرين حتـى وصـل 

األشـجار واألزهـار واألثمـار واألطيـار علـى إلى قاعة كبيرة مرخمة واسعة في وسـطها بسـتان فيـه مـن سـائر 
األشجار تناغي وتسبح الملك القهار وفي القاعـة أربعـة لـواوين يقابـل بعضـها بعضـًا وفـي كـل ليـوان مجلـس 
فيــه فســقية وعلــى كــل ركــن مــن أركــان كــل فســقيه صــورة ســبع مــن الــذهب وفــي كــل مجلــس كرســي وعليــه 

هم مجـاهر مـن ذهـب فيهـا آثـار وبخـور وكـل شـيخ مـنهم شخص جالس وبين يديه كتب كثيرة جدًا وبين أيـدي
  بين يديه طلبته يقرؤون عليه الكتب.

فلما دخال عليهم قاموا إليهما وعظموهما فأقبل عليهم وأشار لهم أن يصرفوا الحاضرين فصرفهم وقام أربعـة 
لــريش إلــى مشـايخ وجلســوا بـين يــدي الشـيخ أبــو الـريش وســألوه عــن حـال حســن فعنـد ذلــك أشـار الشــيخ أبـو ا

حسن وقال له حدث الجماعة بحديثك وبجميع ما جرى لـك مـن أول األمـر إلـى آخـره فعنـد ذلـك بكـى حسـن 
  بكاًء شديدًا بحديثه.

فلمــا فــرغ حســن مــن حديثــه صــاحت المشــايخ كلهــم وقــالوا هــل هــذا هــو الــذي أطلعــه المجوســي إلــى جبــل 
ا على الشيخ أبي الريش وقـالوا لـه يـا شـيخنا السحاب والنسور وهو في جلد الجمل فقال لهم حسن نعم فأقبلو 

إن بهرام نحيل في طلوعه على الجبل وكيف نزل وما الذي وراء فـوق الجبـل مـن العجائـب فقـال الشـيخ أبـو 
الريش يا حسن حدثهم كيـف نزلـت وأخبـرهم بالـذي رأيتـه مـن العجائـب فأعـاد لهـم مـا جـرى لـه مـن أولـه إلـى 

بــه زوجتــه وأخــذت أوالده وطــارت وبجميــع مــا قاســاه مــن األهــوال  آخــره وكيــف ظفــر بــه وقتلــه وكيــف غــدرت
والشـدائد فتعجـب الحاضـرون ممــا جـرى لـه أقبلــوا علـى الشـيخ أبــي الـريش وقـالوا لــه يـا شـيخ الشــيوخ واهللا إن 

  هذا الشاب مسكين فعساك أن تساعده على خالص زوجته وأوالده.



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  الليلة الثامنة والخمسين بعد السبعمائة وفي 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حســنًا لمــا حكــى للمشــايخ قصــته قــالوا للشــيخ أبــي الــريش هــذا الشــاب 
مسكين فعساك أن تساعده على خـالص زوجتـه وأوالده فقـال لهـم الشـيخ أبـو الـريش يـا أخـواتي إن هـذا أمـر 

ة غير هذا الشاب وأنتم تعرفون أن جزائر واق الـواق صـعبة الوصـول عظيم خطر وما رأيت أحدًا يكره الحيا
مــا وصــل إليهــا أحــد إال خــاطر بنفســه وتعرفــون قــوتهم وأعــوانهم وأنــا حــالف أنــي مــا أدوس لهــم أرضــًا وال 
أتعرض لهم في شيء وكيف يصل هذا إلى بنت الملك األكبر ومن يقدر أن يوصله إليهـا أو يسـاعده علـى 

  هذا األمر.
ا يا شيخ الشـيوخ إن هـذا الرجـل أتلفـه الغـرام وقـد خـاطر بنفسـه، وحضـر إليـك بكتـاب أخيـك الشـيخ عبـد فقالو 

القدوس فحينئذ يجب عليك مساعدته فقام حسن وقبل قدم أبـي الـريش ورفـع ذيلـه ووضـعه علـى رأسـه وبكـى 
مهجتـي فبكـى وقال لـه سـألتك بـاهللا أن تجمـع بينـي وبـين أوالدي وزوجتـي ولـو كـان فـي ذلـك ذهـاب روحـي و 

الحاضرون لبكائه وقالوا للشيخ أبـي الـريش اغتـنم أجـر هـذا المسـكين وافعـل معـه جميـل ألجـل أخيـك الشـيخ 
  عبد القدوس فقال إن هذا الشاب مسكين ما يعرف الذي هو قادم عليه، ولكن نساعده على قدر الطاقة.

واحـدًا وسـألهم المسـاعدة فعنـد ذلـك  ففرح حسن لما سمع كالمه وقبل يديه وقبل أيادي الحاضرين واحدًا بعـد
أخذ أبو الريش ورقة ودواة وكتب كتابـًا وختمـه وأعطـاه لحسـن ودفـع لـه خريطـة مـن اآلدم فيهـا بخـور وآالت 
من نار من زناد وغيره وقال له احتفظ علـى هـذه الخريطـة ومتـى وقعـت فـي شـدة فبخـر بقليـل منـه واذكرنـي 

الحاضــرين أن يحضــر لــه عفريتــًا مــن الجــن الطيــارة فــي فــإني أحضــر عنــدك وأخلصــك منهــا ثــم أمــر بعــض 
  ذلك الوقت فحضر.

فقــال لــه الشــيخ مــا اســمك قــال عبــدك دهــنش ابــن فقطــش فقــال لــه أبــو الــريش: ادن منــي فــدنا منــه فوضــع  
الشيخ أبو الريش فاه على أذن العفريت وقال له: كالمًا فحرك العفريت رأسه ثم قال الشيخ لحسن: يا ولـدي 

لى كتف هذا العفريت دهنش الطيار، فإذا رفعك إلى السماء، وسمعت تسبيح المالئكة في الجـو قم اركب ع
فال تسبح فتهلك أنت وهو فقال حسن ال أتكلم أبدًا ثم قال له الشيخ يا حسن إذا سار بك فإنـه يضـعك ثـاني 

ام وحــدك يــوم فــي وقــت الســحر علــى أرض بيضــاء نقيــة مثــل الكــافور، فــإذا وضــعك هنــاك فامشــي عشــرة أيــ
حتــى تصــل إلــى بــاب المدينــة، فــإذا وصــلت إليهــا فادخــل واســأل علــى ملكهــا، فــإذا اجتمعــت بــه فســلم عليــه 

  وقبل يده وأعطه هذا الكتاب، ومهما أشار إليك فافهمه.
فقـــال حســـن ســـمعًا وطاعـــًة وقـــام مـــع العفريـــت وقـــام المشـــايخ ودعـــوا لـــه ووصـــوا العفريـــت عليـــه فلمـــا حملـــه 

رتفـــع بــه إلـــى عنــان الســـماء ومشــى بـــه يومــًا وليلـــة حتــى ســـمع تســبيح المالئكـــة فـــي العفريــت علـــى عاتقــه ا
السماء، فلما كان الصبح وضعه في أرض بيضاء مثل الكافور وتركه وانصـرف فلمـا أدرك حسـن أنـه علـى 
األرض ولـم يكـن عنـده أحــد، سـار فـي الليــل والنهـار مـدة عشـرة أيــام إلـى أن وصـل إلــى بـاب المدينـة فــدخل 



الملك فدلوه عليه وقالوا إن اسـمه الملـك حسـون ملـك أرض الكـافور، وعنـده مـن العسـكر والجنـود  وسأل عن
مــا يمــأل األرض فــي طولهــا والعــرض فاســتأذن حســن فــأذن لــه فلمــا دخــل عليــه وجــده ملكــًا عظيمــًا، فقبــل 

  األرض بين يديه.
رك رأسـه سـاعة، ثـم قـال لـبعض فقال له الملك ما حاجتك فقبل حسـن الكتـاب وناولـه إيـاه فأخـذه وقـرأه ثـم حـ

خواصه: خذ هذا الشـاب وأنزلـه فـي دار الضـيافة، فأخـذه وسـار حتـى أنزلـه هنـاك، فأقـام بهـا مـدة ثالثـة أيـام 
في أكل وشرب وليس عنده إال الخادم الذي معه فصار ذلك الخادم يحدثه ويؤانسه ويسأله عن خبره وكيف 

وكل ما هو فيـه. وفـي اليـوم الرابـع أخـذه الغـالم وأحضـره وصل إلى هذه الديار، فأخبره بجميع ما حصل له 
بين يدي الملك فقال له يا حسن أنت قد حضرت عندي تريد أن تدخل جزائر واق الـواق كمـا ذكـر لنـا شـيخ 
الشيوخ يا ولـدي أنـا أرسـلك فـي هـذه األيـام إال أن فـي طريقـك مهالـك كثيـرة وبـراري معطشـة كثيـرة المخـاوف 

  ال خيرًا فال بد أن أتحيل وأوصلك إلى ما تريد إن شاء اهللا تعالى.ولكن اصبر وال يكون إ
ــديلم يريــدون الــدخول فــي جزائــر واق الــواق مهيئــين بالســالح والخيــل  ــم يــا ولــدي أن هنــا عســكرًا مــن ال واعل
والعدد وما قدروا على الدخول ولكن يـا ولـدي ألجـل شـيخ الشـيوخ أبـي الـريش أبـي بلقـيس بـن معـن مـا أقـدر 

إليه إال مقضي الحاجة، وعن قريب تأتي إلينا مراكب من جزائر واق الواق وما بقي لهـا إال القليـل أن أردك 
فإذا حضرت واحدة منها أنزلتك فيها وأوصي البحرية عليك ليحفظوك ويرسلوك إلى جزائر واق الواق، وكـل 

ركــب علــى مــن ســألك عــن حالــك وخبــرك فقــل لــه أنــا صــهر الملــك حســون صــاحب الكفــور، وٕاذا رســت الم
جزائــر واق الــواق وقــال لــك الــريس اطلــع البــر فــاطلع تــرى دكــًا كثيــرة فــي جميــع جهــات البــر فــاختر لــك دكــة 

  واقعد تحتها وال تتحرك.
فــإذا جــاء الليــل ورأيــت عســكر النســاء قــد أحــاط بالبضــائع، فمــد يــدك وامســك صــاحبة هــذه الدكــة التــي أنــت 

ضــيت حاجتــك فتصــل إلــى زوجتــك وأوالدك وٕان لــم تجــرك تحتهــا واســتجر بهــا، واعلــم يــا ولــدي إذا جارتــك ق
فاحزن على نفسك وأيأس مـن الحيـاة وتـيقن هـالك نفسـك، واعلـم يـا ولـدي أنـك مخـاطر بنفسـك وال أقـدر لـك 

  على شيء غير هذا والسالم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد السبعمائة 
غني أيها الملك السعيد أن حسنًا لما قال له الملك حسون هذا الكالم وأوصاه بالذي ذكرناه وقال لـه قالت: بل

أنا ال أقدر لك على شيء غير هذا قال بعد ذلك واعلم أنه لوال عناية رب السماء ما وصلت إلى هنـا. فلمـا 
  : سمع حسن كالم الملك حسون بكى حتى غشي عليه فلما أفاق أنشد هذين البيتين

 فإذا انقضت أيامـهـا مـت  ال بد من مـدة مـحـتـومة

 لقهرتها مـا دام لـي وقـت  لو صارعتني األسد في غاباتها



فلما فرغ حسن من شعره قبل األرض بين يدي الملك وقال له أيها الملك العظيم وكم بقـي مـن األيـام حتـى  
شــهرين، ثــم يرجعــون إلــى بالدهــم فــال تنتظــر تــأتي المراكــب قــال مــدة شــهر ويمكثــون هنــا لبيــع مــا فيهــا مــدة 

ســفرك فيهــا إال بعــد ســتة أشــهر كاملــة ثــم إن الملــك أمــر حســن أن يــذهب إلــى دار الضــيافة وأمــر أن يحمــل 
إليه كل ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس من الذي يناسب الملوك فأقام في دار الضـيافة شـهرًا، 

ك والتجار وأخـذ حسـنًا معـه إلـى المراكـب، فـرأى مركـب فيهـا خلـق وبعد الشهر حضرت المراكب، فخرج المل
كثير مثل الحصى ما يعلم عددهم إال الذي خلقهم وتلك المركب في وسط البحـر، ولهـا زوارق صـغار تنقـل 
ما فيها من البضائع إلى البـر فأقـام حسـن عنـدهم حتـى نـزع أهلهـا البضـائع منهـا إلـى البـر وبـاعوا واشـتروا، 

ر إال ثالثة أيام فأحضر حسنًا بين يديه وجهز له ما يحتاج إليـه وأنعـم عليـه إنعامـًا عظيمـًا ثـم وما بقي للسف
بعد ذلك استدعى رئيس المركـب وقـال لـه خـذ هـذا الشـاب معـك فـي المركـب وال تعلـم بـه أحـدًا وأوصـله إلـى 

  جزائر واق الواق واتركه هناك وال تأت به.
أوصــى حســنًا وقــال لــه ال تعلــم أحــدًا مــن الــذين معــك فــي المركــب فقــال الــريس ســمعًا وطاعــًة ثــم إن الملــك 

بشيء من حالك وال تطلع أحدًا على قصتك فتهلك قال سمعًا وطاعًة ثم ودعه بعد أن دعا له بطـول البقـاء 
والدوام والنصر على جميع الحسـاد واألعـداء وشـكره الملـك علـى ذلـك ودعـا لـه بالسـالمة وقضـاء حاجتـه ثـم 

ذه وحطه في صـندوق وأنزلـه فـي قـارب، ولـم يطلعـه فـي المركـب إال والنـاس مشـغولون فـي سلمه للريس فأخ
  نقل البضائع، وبعد ذلك سافرت المركب ولم تزل مسافرة مدة عشرة أيام.

فلما كـان اليـوم الحـادي عشـر وصـلوا إلـى البـر فطلعـه الـريس مـن المركـب فلمـا طلـع مـن المركـب إلـى البـر 
ها إال اهللا، فمشـى حتـى وصـل إلـى دكـة لـيس لهـا نظيـر واختفـى تحتهـا فلمـا أقبـل ورأى فيه دكًا ال يعلم عدد

الليل، جـاء خلـق كثيـر مـن النسـاء مثـل الجـراد المنشـور وهـن ماشـيات علـى أقـدامهن وسـيوفهن مشـهورة فـي 
أيـــديهن ولكـــنهن غائصـــات فـــي الـــزرد فلمـــا رأت النســـاء البضـــائع اشـــتغلن بهـــا ثـــم بعـــد ذلـــك جلســـن ألجـــل 

فجلســت واحــدة مــنهن علــى الدكــة التــي تحتهــا حســن فأخــذ حســن طــرف ذيلهــا وحطــه فــوق رأســه، االســتراحة 
  ورمى نفسه عليها وصار يقبل يديها وقدميها وهو يبكي.

فقالت له يا هذا قم واقفًا قبل أن يراك أحد فيقتلك، فعند ذلك خرج حسن من تحت الدكة ونهـض قائمـًا علـى 
أنــا فــي جيرتــك، ثــم بكــى وقــال لهــا: ارحمــي مــن فــارق أهلــه وزوجتــه  قدميــه وقبــل يــديها وقــال لهــا يــا ســيدتي

وأوالده وبادر إلى االجتماع بهم وخـاطر بروحـه ومهجتـه، فـارحميني وأيقنـي أنـك تـؤجرين علـى ذلـك بالجنـة، 
  وٕان لم تقبليني فأسألك باهللا العظيم الستار أن تستري علي.
ه ونظرت تضرعه رحمته ورق قلبها إليـه وعلمـت فصار التجار شاخصين له وهو يكلمها، فلما سمعت كالم

أنه ما خاطر بنفسه وجاء إلى هذا المكان إال ألمر عظيم، فعند ذلك قالت لحسن: يا ولدي طـب نفسـًا وقـر 
عينًا وطيب قلبك وخاطرك وارجع إلى مكانك واختف تحت الدكة كمـا كنـت أوًال إلـى الليلـة اآلتيـة واهللا يفعـل 

حسن تحت الدكة كما كان ثم إن العسـاكر بـتن يوقـدون الشـموع الممزوجـة بـالعود ما يريد، ثم ودعته ودخل 
  الند والعنبر الخام إلى الصباح.



فلما طلع النهار رجعت المراكب إلى البر واشتغل التجار بنقل البضائع واألمتعـة إلـى أن أقبـل الليـل وحسـن 
فـي الغيـب، فبينمـا هـو كـذلك إذ أقبلـت  مختف تحت الدكة باكي العين حزين القلـب ولـم يعلـم بالـذي قـدر لـه

عليه المرأة التاجرة التي كان استجار بها وناولته زردية وسيفًا وحياصًا مذهبًا ورمحًا ثم انصرفت عنه خوفـًا 
من العسكر، فلما رأى ذلك علم أن التاجرة ما أحضرت له هذه العدة إال ليلبسها، فقـام حسـن ولـبس الزرديـة 

تقلــد بالســيف تحــت إبطــه وأخــذ الــرمح بيــده وجلــس علــى تلــك الدكــة ولســانه لــم وشــد الحياصــة علــى وســطه و 
  يغفل عن ذكر اهللا تعالى بل يطلب منه الستر.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الستين بعد السبعمائة 
ه الصــبية التــي اســتجار بهــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن حســنًا لمــا أخــذ الســالح الــذي أعطتــه إيــا 

وقالــت لــه اجلــس تحــت الدكــة وال تخــل أحــد يفهــم حالــك وتقلــد بــه ثــم جلــس فــوق الدكــة ولســانه لــم يغفــل عــن 
ذكر اهللا تعالى وصار يطلب من اهللا الستر، فبينما هو جالس إذ أقبلت المشاعل والفوانيس والشموع وأقبلـت 

، فلمــا قــرب طلــوع الفجــر توجهــت العســاكر وحســن عســاكر النســاء واخــتلط بالعســكر وصــار كواحــدة مــنهن
معهن حتى وصلن إلى خيامهن ودخلت كل واحـدة خيمتهـا فـدخل حسـن خيمـة واحـدة مـنهن وٕاذا هـي خيمـة 
صــاحبته التــي كــان اســتجار بهــا، فلمــا دخلــت خيمتهــا ألقــت ســالحها وقلعــت الزرديــة والنقــاب وألقــى حســن 

ين كبيرة األنف وهـي داهيـة مـن الـدواهي أقـبح مـا يكـون فـي سالحه فنظر إلى صاحبتها فوجدها زرقاء العين
الخلق بوجه أجـدر وحاجـب أمعـط وأسـنان مكسـرة وخـدود معجـرة وشـعر شـائب وفـم بالريالـة سـائل وهـي كمـا 

 قال في مثلها الشاعر: 

 فواحدة منهن تبدي جهـنـمـا  لها في زوايا الوجه تسع مصائب

 ير تراه مرمرمـاكصورة خنز   بوجه بشـيع ثـم ذات قـبـيحة

وهي بذات معطاء كحية رقطاء، فلما نظرت العجوز إلـى حسـن تعجبـت وقالـت: كيـف وصـل هـذا إلـى هـذه 
الدار وفي أي المراكب حضـر وكيـف سـلم وصـارت تسـأله عـن حالـه وتتعجـب مـن وصـوله، فعنـد ذلـك وقـع 

  هذه األبيات: حسن على قدميها ومرغ وجهه على رجليها وبكى حتى غشي عليه، فلما أفاق أنشد 
 وتجمع شملنا بـعـد الـفـراق  متى األيام تسمـح بـالـتـالقـي

 عتابًا ينقـضـي والـود بـاقـي  وأحظى بالذي أرضـاه مـنـهـم

 لما خلى على الدنـيا شـراقـي  لو أن النيل يجري مثـل دمـعـي

 كذلك الشام مع أرض الـعـراق  وفاض على الحجاز وأرض مصر

 بـالـتـالقـي ترفق بي وواعد  دك يا حـبـيبـيوذاك ألجل صـ



فلمــا فــرغ مــن شــعره أخــذ ذيــل العجــوز ووضــعه فــوق رأســه وصــار يبكــي ويســتجير بهــا، فلمــا رأت العجــوز 
احتراقه ولوعته وتوجعه وكربته حن قلبها إليه وأجارتـه وقالـت لـه: ال تخـف أبـدا، ثـم سـألته عـن حالـه فحكـى 

إلى المنتهى، فتعجبـت العجـوز مـن حكايتـه وقالـت لـه: طيـب قلبـك وطيـب لها جميع ما جرى له من المبتدأ 
خاطرك ما بقي عليك خوف وقد وصلت إلى مطلوبك وقضاء حاجتك إن شاء اهللا تعالى، ففرح حسن بذلك 
فرحــًا شــديدًا، ثــم إن العجــوز أرســلت إلــى قــواد العســكر أن يحضــروا وكــان ذلــك آخــر يــوم مــن الشــهر، فلمــا 

الـت لهـم: اخرجـوا ونـادوا فـي جميـع العسـكر أن يخرجـوا فـي غـد بكـرة النهـار وال يتخلـف حضروا بين يديها ق
أحد منهم فإن تخلف أحد راحت روحه فقالوا سمعًا وطاعًة، ثم خرجوا ونادوا في جميع العسكر بالرحيـل فـي 

المقدمـة  غد بكرة النهار ثـم عـادوا وأخبروهـا بـذلك فعلـم حسـن أنهـا رئيسـة العسـكر وصـاحبة الـرأي فيـه وهـي
  عليه.

ثم إن حسنًا لم يقلع السالح من فوق بدنه فـي ذلـك النهـار وكـان اسـم تلـك العجـوز التـي هـو عنـدها شـواهي 
وتكنى بأم الدواهي، فما فرغت العجوز من أمرها ونهيها أال وقد طلـع الفجـر فخـرج العسـكر مـن أماكنـه ولـم 

لــت شــواهي لحســن ادن منــي يــا ولــدي فــدنا تخــرج العجــوز معهــم، فلمــا ســار العســكر وخلــت منــه األمــاكن قا
منهــا ووقــف بــين يــديها فأقبلــت عليــه وقالــت لــه: مــا الســبب فــي مخاطرتــك بنفســك ودخولــك إلــى هــذه الــبالد 
وكيف رضيت نفسك بالهالك فأخبرني بالصحيح عن جميع شأنك وال تخبئ عنـي منـه شـيئًا وال تخـف فإنـك 

فـإن أخبرتنـي بالصـدق أعنتـك علـى قضـاء حاجتـك  قد صرت في عهدي وقد أجرتك ورحمتك ورثيـت لحالـك
ولــو كــان فيهــا رواح األرواح وهــالك األشــباح وحيــث وصــلت إلــي مــا بقــي عليــك بــأس وال أخلــي أحــدًا يصــل 

  إليك بسوء أبدًا من كل ما في جزائر واق الواق.
العشــرة فحكــى لهــا قصــته مــن أولهــا إلــى آخرهــا وعرفهــا بشــأن زوجتــه وبــالطيور وكيــف اصــطادها مــن بــين  

وكيــف تــزوج بهــا ثــم أقــام معهــا حتــى رزق منهــا بولــدين وكيــف أخــذت أوالدهــا وطــارت حــين عرفــت طريــق 
الثوب الريش ولم يخف من حديثه شيئًا من أوله إلى يومه الذي هو فيه فلما سمعت العجوز كالمـه حركـت 

ت عنـد غيـري كانـت رأسها وقالت سبحان اهللا الذي سـلمك وأوصـلك إلـى هنـا، وأوقعـك عنـدي ولـو كنـت وقعـ
روحك راحت ولـم تقـض لـك حاجـة ولكـن صـدق نيتـك ومحبتـك وفـرط شـوقك إلـى زوجتـك وأوالدك هـو الـذي 
أوصلك إلى حصول بغيتك ولوال أنك لها محب وبها ولهان ما كنـت خـاطرت بنفسـك هـذه المخـاطرة والحمـد 

حتـى تنـال بغيتـك عـن  هللا على السالمة وحينئذ يجب علينا أن نقضـي لـك حاجتـك ونسـاعدك علـى مطلوبـك
قريب إن شاء اهللا تعالى ولكن اعلم يـا ولـدي أن زوجتـك فـي الجزيـرة السـابعة مـن جزائـر واق الـواق ومسـافة 
مــا بيننــا وبينهــا ســبعة أشــهر لــيًال ونهــارًا فإننــا نســير مــن هنــا حتــى نصــل إلــى أرض يقــال لهــا أرض الطيــور 

  كالم بعض. ومن شدة صياح الطيور وخفقان أجنحتها ال يسمع بعضنا
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الواحدة والستين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز قالــت لحســن إن زوجتــك فــي الجزيــرة الســابعة مــن جزائــر واق 

شــاطئ هــذا النهــر جبــل آخــر  الــواق، ومســافة مــا بيننــا وبينهــا ســنة كاملــة للراكــب المجــد فــي الســير، وعلــى
يســمى جبــل واق وهــذا االســم علــم علــى شــجرة أغصــانها تشــبه رؤوس بنــي آدم فــإذا طلعــت الشــمس عليهــا 
ــم أن  تصــيح تلــك الــرؤوس جميعــًا وتقــول فــي صــياحها واق واق ســبحان الخــالق، فــإذا ســمعنا صــياحها نعل

صــياحها واق واق ســبحان  الشــمس قــد طلعــت، وكــذلك إذا غربــت الشــمس تصــيح تلــك الــرؤوس وتقــول فــي
ــا وال يطــأ  الملــك الخــالق فــنعلم أن الشــمس غربــت، وال يقــدر أحــد مــن الرجــال أن يقــيم عنــدنا وال يصــل إلين
أرضنا وبيننا ويبن الملكـة التـي تحكـم علـى هـذه األرض مسـافة شـهر مـن هـذا البـر وجميـع الرعيـة التـي فـي 

الجان المـردة والشـياطين وتحـت يـدها مـن السـحرة مـا ذلك البر تحت يد تلك الملكة وتحت يدها أيضًا قبائل 
  ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم.

فإن كنت تخاف أرسلت معك من يوصلك إلى الساحل وأجيء بالذي يحملك معه فـي مركـب ويوصـلك إلـى 
بالدك، وٕان كان يطيب على قلبك اإلقامة معنا فال أمنعك وأنـت عنـدي فـي عينـي حتـى تقضـي حاجتـك إن 

تعــالى فقــال حســن: يــا ســيدتي مــا بقيــت أفارقــك حتــى اجتمــع بزوجتــي أو تــذهب روحــي. فقالــت لــه:  شـاء اهللا
هــذا أمــر يســير فطيــب قلبــك وســوف تصــل إلــى مطلوبــك إن شــاء اهللا تعــالى، وال بــد أن أطلــع الملكــة عليــك 

ط حتــى تكــون مســاعدة لــك علــى بلــوغ قصــدك، فــدعا لهــا حســن وقبــل يــديها ورأســها وشــكرها علــى فعلهــا وفــر 
مروءتهــا وســار معهــا وهــو متفكــر فــي عاقبــة أمــره وأهــوال غربتــه فصــار يبكــي وينتحــب وجعــل ينشــد هــذه 

  األبيات: 
 فتراني من فرط وجدي أهـيم  من كان الحب هـب نـسـيم

 ونهار الفـراق لـيل بـهـيم  إن ليل الوصال صبح مضـيء

 وفراق األنيس خطب جسـيم  ووداع الحبيب صعـب شـديد

 لم يكن في الورى صديق حميم  ـو جـفـاه إال إلـيهلست أشك

 ليس يسلي قلبي عذول ذمـيم  وسلوى عنكم محـال فـإنـي

 يا عديم المثال قلـبـي عـديم  يا وحيد الجمال عشقـي وحـيد

 ويهاب المالم فهـو مـلـوم  كل من يدعي المحـبة فـيكـم

ار حســن صــحبة العجــوز وهــو غرقــان فــي بحــر ثــم إن العجــوز أمــرت بــدق طبــل الرحيــل وســار العســكر وســ
ــوا  األفكــار يتضــجر وينشــد األشــعار والعجــوز تصــبره وتســليه وهــو ال يفيــق وال يعــي لمــا تقــول إليــه ولــم يزال
سائرين إلى أن وصلوا إلى جزيرة من الجزائر السبعة وهـي جزيـرة الطيـور فلمـا دخلوهـا ظـن حسـن أن الـدنيا 

رأســه وطــاش عقلــه وعمــي بصــره وانســدت أذنــاه وخــاف خوفــًا شــديدًا قــد انقلبــت مــن شــدة الصــياح وأوجعتــه 
فلما رأتـه العجـوز المسـماة  ؟وأيقن بالموت وقال في نفسه إذا كانت هذه أرض الطيور فكيف أرض الوحوش



بشــواهي علــى هــذه الحالــة ضــحكت عليــه وقالــت يــا ولــدي إذا كــان هــذا حالــك مــن أول جزيــرة فكيــف بــك إذا 
ر، فســأل اهللا وتضــرع إليــه وطلــب منــه أن يعينــه علــى مــا بــاله وأن يبلغــه منــاه ولــم وصــلت إلــى بقيــة الجزائــ

  يزالوا سائرين حتى قطعوا أرض الطيور وخرجوا منها ودخلوا في أرض الجان.
فلما رآها حسن خاف وندم على دخوله فيهـا معهـم ثـم اسـتعان بـاهللا تعـالى وسـار معهـم، فعنـد ذلـك خلصـوا  

النهــر فنزلــوا تحــت جبــل عظــيم شــاهق ونصــبوا خيــامهم علــى شــاطئ النهــر  مــن أرض الجــان ووصــلوا إلــى
ووضعت العجوز لحسن دكة من المرمر مرصعة بالدرر والجواهر وسبائك الذهب األحمر فـي جنـب النهـر 
فجلس عليها وتقدمت العساكر فعرضـتهم عليـه ثـم بعـد ذلـك نصـبوا خيـامهم حولـه واسـتراحوا سـاعة ثـم أكلـوا 

مئنين ألنهم وصلوا إلى بالدهم وكان حسن واضعًا على وجهه لثامـًا بحيـث ال يظهـر منـه وشربوا وناموا مط
غيــر عينــه وٕاذا بجماعــة مــن البنــات مشــين إلــى قــرب النهــر ثــم قلعــن ثيــابهن ونــزلن فــي النهــر فصــار حســن 
ينظــر إلــيهن وهــن يغتســلن فصــرن يلعــبن وينشــرحن وال يعلمــن أنــه نــاظر إلــيهن ألنهــن ظــنن أنــه مــن بنــات 

  لملوك.ا
فاشتد على حسن وتره حيـث كـان ينظـر إلـيهن وهـن مجـردات مـن ثيـابهن، وقـد رأى مـا بـين أفخـاذهن أنـواع 
مختلفــة مــا بــين نــاعم ومقبقــب وســمين مربــرب وغلــيظ المشــافر وكامــل وبســيط ووافــر ووجــوههن كاألقمــار 

جلســته فوقــه، فلمــا وشــعورهن كليــل علــى نهــار ألنهــن مــن بنــات الملــوك ثــم إن العجــوز نصــبت لــه ســريرًا وأ
خلصـــن طلعـــن مـــن النهـــر وهـــن متجـــردات كـــالقمر ليلـــة البـــدر وقـــد اجتمـــع جميـــع العســـكر قـــدام حســـن ألن 
العجوز أمرت أن ينادي في جميع العسـكر أن يجـتمعن قـدام خيمتـه ويتجـردن مـن ثيـابهن وينـزلن فـي النهـر 

هن طائفـة بعـد طائفـة فيقـول مـا ويغتسلن فيه لعل زوجته أن تكون فيهن فيعرفها وصارت العجـوز تسـأله عـن
 هي في هؤالء يا سيدتي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والستين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز كانــت تســأل حســن عــن البنــات طائفــة بعــد طائفــة لعلــه يعــرف 

ئفة يقول ما هي في هؤالء يا سـيدتي ثـم بعـد ذلـك تقـدمت جاريـة فـي آخـر زوجته بينهن وكلما سألته عن طا
النــاس وفــي خــدمتها ثالثــون خادمــة كلهــن نهــدًا بكــار فنــزعن عــنهن ثيــابهن ونــزلن معهــا فــي النهــر فصــارت 
تتــدلل علــيهن وتــرميهن فــي البحــر وتغطســهن ولــم تــزل معهــن علــى هــذا الحــال ســاعًة زمانيــًة ثــم طلعــن مــن 

دمن إليهــا مناشــف مــن حريــٍر مزركشــة بالــذهب فأخــذتها وتنشــفت بهــا ثــم قــدموا إليهــا ثيابــًا النهــر وقعــدن فقــ
وحلًال وحليًا من عمل الجن فأخذتها ولبستها وقامت تخطر بين العسكر هي وجواريها فلما رآها حسـن طـار 

ت تتــدلل علــى قلبــه وقــال هــذه أشــبه النــاس بــالطيرة التــي رأيتهــا فــي البحيــرة، فــي قصــر أخــواتي البنــات وكانــ
  أتباعها مثلها.

فقـال: ال وحياتـك يـا سـيدتي مـا هـذه زوجتـي وال مثـل قـدها واعتـدالها  ؟فقالت العجوز: يـا حسـن هـذه زوجتـك
وحسنها وجمالها. فقالـت: صـفها لـي وعرفنـي بجميـع أوصـافها حتـى تكـون فـي ذهنـي فـإني أعـرف كـل بنـت 



علــيهن وٕان وصــفتها لــي عرفتهــا وتحيلــت لــك فــي  فــي جزيــرة واق الــواق ألنــي نقيبــة عســكر البنــات والحاكمــة
أخــذها. فقــال لهــا حســن: إن زوجتــي صــاحبة وجــه ملــيح وقــد رجــيح أســيلة الخــد قائمــة النهــد دعجــاء العينــين 
ضخمة الساقين بيضاء األسنان حلوة اللسان ظريفة الشمائل كأنها غصـن مائـل بديعـة الصـفة حمـراء الشـفة 

األيمـن شـامة، وعلـى بطنهـا مـن تحـت سـرتها عالمـة ووجههـا منيـر بعيون كحال وشفايف رقاق علـى خـدها 
  كالقمر مستدير وخصرها نحيل وردفها ثقيل وريقها يشفي العليل كأنه الكوثر أو السلسبيل.

فقالت العجوز: زدنـي فـي أوصـافها بيانـًا زادك اهللا تعـالى فيهـا افتتانـًا، فقـال لهـا حسـن إن زوجتـي ذات وجـه 
حيـل وخـدود كالشـقائق وفـم كخـاتم عقيـق وثغـر المـع البريـق يغنـي عـن الكـأس جميل وعنق طويل وطـرف ك

واإلبريــق فــي هيكــل اللطافــة وبــين فخــذيها تخــت الخالفــة مــا مثــل حومــة بــين المشــاعر كمــا قــال فــي حقــه 
  الشاعر: 

 أربعة في خمسٍة وستٍة في عشرة  اسم الذي حيرني حروفه مشتهره

  ثم بكى حسن وغنى بهذا الموال: 
أو وجد ساعي وفي رجله اليمين قصعه بكم وجد هندي ضيع القـصـعةوجدي 

أو وجد من حرر السبعة على العشرين أو وجد مضني عليل بجروح متسـعـه
 الـتـسـعـه ولعنة اهللا على من يتبع

أطرقـــت العجـــوز برأســـها إلـــى األرض ســـاعة مـــن الزمـــان ثـــم رفعـــت رأســـها إلـــى حســـن وقالـــت: ســـبحان اهللا  
لشــأن إنــي بليــت بــك يــا حســن فيــا ليتنــي مــا كنــت عرفتــك ألن المــرأة التــي وصــفتها لــي علــى أنهــا العظــيم ا

زوجتك فإني قد عرفتها بصفتها وهي بنت الملـك األكبـر الكبيـره، التـي تحكـم علـى جزائـر واق الـواق بأسـرها 
وصـلت إليهـا ال تقـدر  فافتح عينك ودبر أمرك وٕان كنت نائمًا فانتبـه فإنـه ال يمكنـك الوصـول إليهـا أبـدًا وٕان

علــى تحصــيلها، ألن بينــك وبينهــا مثــل مــا بــين الســماء واألرض، فــارجع يــا ولــدي مــن قريــب، وال تــرم نفســك 
فــي الهــالك وترمينــي معــك فــإني أظــن أنــه لــيس لــك فيهــا نصــيب وارجــع مــن حيــث أتيــت لــئال تــروح أرواحنــا 

  وخافت على نفسها وعليه.
شديدًا حتـى غشـي عليـه فمـا زالـت العجـوز تـرش علـى وجهـه المـاء  فلما سمع حسن كالم العجوز بكى بكاءً 

حتــى أفــاق مــن غشــيته، وصــار يبكــي حتــى بــل ثيابــه بالــدموع مــن عظــم مــا لحقــه مــن الهــم والغــم مــن كــالم 
العجــوز، وقــد يــئس مــن الحيــاة ثــم قــال للعجــوز: يــا ســيدتي وكيــف أرجــع بعــد أن وصــلت إلــى هنــا ومــا كنــت 

تحصيل غرضـي خصوصـًا، وأنـت نقيبـة عسـكر للبنـات والحاكمـة علـيهن،  أظن في نفسي أنك تعجزين عن
قالت: باهللا يا ولدي أن تختار لك بنتًا من هؤالء البنات وأنا أعطيك إياهـا عوضـًا عـن زوجتـك لـئال تقـع فـي 
يد الملوك فال يبقى لي فـي خالصـك حيلـة فبـاهللا عليـك أن تسـمع منـي وتختـار لـك واحـدة مـن هـؤالء البنـات 

البنــت وترجــع إلــى بــالدك مــن قريــب ســالمًا وال تجرعنــي غصــتك واهللا لقــد رميــت نفســك فــي بــالء  غيــر تلــك



عظيم وخطر جسيم، ال يقدر أحـد أن يخلصـك منـه فعنـد ذلـك أطـرق حسـن رأسـه وبكـى بكـاًء شـديدًا، وأنشـد 
 هذه األبيات: 

 لغير الدمع ما خلقت جفوني  فقلت لعذالي ال تعـذلـونـي

 على خدي وأحبابي جفونـي  فاضتمدامع مقلتي طفحت ف

 ألني في الهوى أهوى جنوني  دعوني في الهوى قدر جسمي

 إليكم مالكم ال ترحـمـونـي  ويا أحباب قد زاد اشتـياقـي

 وخنتم صحبتي وتركتمونـي  جفوتم بعد ميثاقي وعـهـدي

 من الصدود شـراب هـون  ويوم البين لما قد رحلتم سقيت

 عيونـي وجودي بالمدامع يا  غـرامـاً  فيا قلبي عليهم ذاب

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والستين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز لما قالت لحسـن بـاهللا عليـك يـا ولـدي أن تسـمع كالمـي، وتختـار 
رجــع إلــى بــالدك مــن قريــب ســالمًا، فــأطرق رأســه وبكــي بكــاًء لــك واحــدة مــن هــؤالء البنــات غيــر زوجتــك وت

شديدًا، فأنشد األبيات المذكورة فلما فرغ من شعره بكي حتى غشي عليه فما زالت العجوز ترش على وجهه 
الماء حتى أفاق من غشيته ثم أقبلت عليه وقالت له يا سيدي ارجـع إلـى بـالدك فـإني متـى سـافرت بـك إلـى 

وروحــي ألن الملكــة إذا علمــت بــذلك تلــومني علــى دخــولي بــك إلــى بالدهــا وجزائرهــا المدينــة راحــت روحــك 
التي لم يصلها أحد من بني آدم، وتقتلني حيث حملتك معي، وأطلعتك على هؤالء األبكار التي رأيـتهن فـي 
ا البحر مع أنه لم يمسهن فحل ولم يقربهن بعل، فحلف حسن أنه ما نظر إليهن نظرة سوء قط فقالـت لـه: يـ

ولــدي ارجــع إلــى بــالدك وأنــا أعطيــك مــن المــال والــذخائر والتحــف مــا تســتغني بــه عــن جميــع النســاء فاســمع 
كالمي وارجع من قريب وال تخاطر بنفسك فقـد نصـحتك، فلمـا سـمع كالمهـا بكـى ومـرغ خديـه علـى أقـدامها 

ر مــن أريــد وقــد وقــال: يــا ســيدتي ومــوالتي وقــرة عينــي كيــف أرجــع بعــدما وصــلت إلــى هــذا المكــان ولــم أنظــ
قربــت مــن دار الحبيــب وترجيــت اللقــاء عــن قريــب لعلــه أن يكــون لــي فــي االجتمــاع نصــيب ثــم أنشــد هــذه 

  األبيات: 
 لجفون تملكت ملك كـسـرى  يا ملوك الجمال رفقًا بـأسـري

 وبهرتم محاسن الـورد زهـرا  قد غلبتم روائح المسك طـيبـاً 

 من هناك تعبق نـشـرا فالصبا  ونسيم النعيم حـيث حـلـلـتـم

 إنما جئت بالنصـيحة نـكـرا  عاذلي كف عن مالمي ونصحي



 إذا لم تحـط بـذلـك خـبـرا  ما على صبوتي من العذل واللوم

 ورمتني في الحب عنفًا وقهرا  أسرتني العيون وهي مـراض

 هاك مني الحديث نظمًا وشعرا  أنثرا الدمع حين أنظم شـعـري

 فتلظت مني الجوارح جـمـرا  ذابـت فـؤاديحمرة الخد قـد أ

 فبأي الحـديث أشـرح صـدرا  خبراني متى تركـت حـديثـي

 أمـرا يحدث اهللا بـعـد ذلـك  طول عمري أهوى الحسان ولكن

فلمــا فــرغ حســن مــن شــعره رقــت لــه العجــوز ورحمتــه وأقبلــت عليــه وطيبــت خــاطره وقالــت لــه طــب نفســًا وقــر 
هـم واهللا ألخطـرن معـك بروحـي حتـى تبلـغ مقصـودك أو تـدركني منيتـي فطـاب قلـب عينـًا واخـل فكـرك مـن ال

حسن وانشرح صدره وجلس يتحدث مع العجوز إلى آخر النهار فلما أقبل الليل تفرقـت البنـات كلهـن فمـنهن 
من دخلت قصرها في البلـد ومـنهن مـن باتـت فـي الخيـام ثـم إن العجـوز أخـذت حسـنًا معهـا ودخلـت بـه إلـى 

خلــت لــه مكانــًا وحــده لــئال يطلــع عليــه أحــد فــيعلم الملكــة فتقتلــه وتقتــل مــن أتــى بــه ثــم صــارت تخدمــه البلــد فأ
بنفسها وتخوفه من سطوة الملك األكبر أبا زوجته وهو يبكي بـين يـديها ويقـول يـا سـيدتي قـد اختـرت المـوت 

  مرادي وٕاما أن أموت. لنفسي وكرهت الدنيا إن لم أجتمع بزوجتي وأوالدي فأنا أخاطر بروحي إما أن أبلغ
فصارت العجوز تتفكر في كيفية وصوله واجتماعه بزوجته وكيف تكون الحيلة في أمر هذا المسـكين الـذي 
رمى روحه في الهالك ولم ينزجر عن قصده بخوف وال غيره وقد سال جسمه وصاحب المثل يقول العاشـق 

زلون فيهــا وكــان اســمها نــور الهــدى وكــان ال يســمع كــالم خلــى وكانــت تلــك البنــت ملكــة الجزيــرة التــي هــم نــا
لهـذه الملكــة ســبع أخــوات بنــات أبكــار مقيمــات عنــد أبـيهن الملــك األكبــر الــذي هــو حــاكم علــى الســبع جزائــر 
وأقطــار واق الــواق وكانــت تخــت ذلــك الملــك فــي المدينــة التــي هــي أكبــر مــدن ذلــك البــر وكانــت بنتــه الكبيــرة 

مدينــة التــي فيهــا حســن وعلــى ســائر أقطارهــا ثــم إن العجــوز لمــا وهــي نــور الهــدى هــي الحاكمــة علــى تلــك ال
رأت حســنًا محترقــًا علــى االجتمــاع بزوجتـــه وأوالده قامــت وتوجهــت إلــى قصـــر الملكــة نــور الهــدى فـــدخلت 
عليهــا وقبلــت األرض بــين يــديها وكــان للعجــوز فضــل عليهــا ألنهــا ربــت بنــات الملــك جمــيعهن ولهــا علــى 

  دهم عزيزة عند الملك.الجميع سلطنة وهي مكرمة عن
فلما دخلت العجوز على الملكة نور الهدى قامت لهـا وعانقتهـا وأجلسـتها جنبهـا وسـألتها عـن سـفرتها فقالـت 
لها واهللا يا سيدتي إنها كانت سفرة مباركة وقد استصحبت لك معي هدية سأحضرها بين يديك ثـم قالـت لهـا 

يء عجيـب وأريـد أن أطلعـك عليـه ألجـل أن تسـاعديني يا ابنتي يا ملكة العصر والزمان إني أتيت معي بشـ
على قضاء حاجته فقالت لها وما هو فأخبرتها بحكاية حسن من أولها إلى آخرها وهـي ترتعـد كالقصـبة فـي 
مهـــب الـــريح العاصـــف حتـــى وقعـــت بـــين يـــدي الملـــك وقالـــت لهـــا يـــا ســـيدتي قـــد اســـتجار بـــي شـــخص علـــى 

يــت بــه معــي بــين عســكر البنــات وهــو حامــل الســالح بحيــث ال الســاحل كــان مختفيــًا تحــت الدكــة فأجرتــه وأت
يعرفه أحد وأدخلته البلـد وقـد خوفتـه مـن سـطوتك وعرفتـه ببأسـك وقوتـك وكلمـا أخوفـه يبكـي وينشـد األشـعار 



ويقول ال بد لي من رؤية زوجتي وأوالدي أو أموت وال أرجع إلى بالدي من غيرهم وقد خاطر بنفسـه وجـاء 
ولـم أر عمـري آدميـًا أقـوى قلبـًا منـه وال أشـد بأسـًا منـه ألن الهـوى قـد تمكـن منـه غايـة إلى جزائـر واق الـواق 

 التمكن وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والستين بعد السبعمائة 
ومـا رأيـت  قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن العجـوز لمـا حكـت للملكـة نـور الهـدى حكايـة حسـن قالـت لهـا

أقــوى قلبــًا منــه ألن الهــوى قــد تمكــن منــه غايــة الــتمكن، فلمــا ســمعت الملكــة كالمهــا وفهمــت قصــة حســن 
غضبت غضبًا شديدًا وأطرقت برأسها إلى األرض ساعة ثم رفعت رأسها ونظرت إلى العجوز وقالت لها يـا 

ر واق الـواق وتـدخلين بهـم عجوز النحس هل بلغ من خبثك أنك تحملين الـذكور وتـأتين بهـم معـك إلـى جزائـ
علي وال تخافي من سطوتي وحق رأس الملك لوال ما لك علي من التربية لقتلتك أنت وٕايـاه فـي هـذه السـاعة 
أقبح قتلة حتى يعتبر المسافرون بك يا ملعونة لـئال يفعـل أحـد مثـل مـا فعلـت مـن هـذه الفعلـة العظيمـة التـي 

  ه الساعة حتى أنظره.ال يقدر أحد عليها ولكن اخرجي واحضريه في هذ
فخرجت العجوز من بين يديها وهـي مدهوشـة ال تـدري أيـن تـذهب وتقـول كـل هـذه المصـيبة سـاقها اهللا لـي  

من هذه الملكة على يد حسن ومضت إلى أن دخلت على حسن فقالت له قم كلم الملكـة يـا مـن آخـر عمـره 
لهــم الطــف بــي فــي قضــائك وخلصــني مــن قــد دنــا فقــام معهــا ولســانه ال يفتــر عــن ذكــر اهللا تعــالى ويقــول ال

بالئك فسارت حتى أوقفته بين يدي الملكة نور الهدى وأوصته العجوز في الطريـق بمـا يـتكلم بـه معهـا فلمـا 
 تمثل بين يدي نور الهدى رآها ضاربة لثامًا فقبل األرض بين يديها وسلم عليها وأنشد هذين البيتين: 

 بما حبـاكوخولك اإلله   أدام اهللا عزك في سرورٍ 

 وأيدك القدير على عداك  وزادك ربنا عزًا ومجداً 

فلما فرغ من شعره أشارت الملكـة إلـى العجـوز أن تخاطبـه قـدامها لتسـمع فجاوبتـه فقالـت العجـوز إن الملكـة 
ترد عليك السالم وتقول لك ما اسمك ومن أي البالد أتيت وما اسم زوجتـك وأوالدك الـذين جئـت مـن أجلهـم 

دك فقال لها وقد ثبت جنانـه وسـاعدته المقـادير يـا ملكـة العصـر واألوان ووحيـدة الـدهر والزمـان وما اسم بال
أما أنا فاسمي حسن الكثير الحزن وبلدي البصرة وأما زوجتي فال أعرف لها اسمًا وأمـا أوالدي فواحـد اسـمه 

ا فقـال لهـا يـا ملكـة ناصر واآلخـر منصـور فلمـا سـمعت الملكـة كالمـه وحديثـه قالـت فمـن أيـن أخـذت أوالدهـ
قـال: إنهـا قالـت لوالـدتي إذا  ؟من مدينـة بغـداد مـن قصـر الخالفـة فقالـت وهـل قالـت لكـم شـيئًا عنـدما طـارت

جاء ولدك وطالت عليه أيام الفراق واشتهى القرب مني والتالقي وهزته رياح المحبة واالشتياق فليجئني إلـى 
ثــم قالــت لــه: لــو كانــت مــا تريــدك مــا قالــت ألمــك هــذا جزائــر واق الــواق فحركــت الملكــة نــور الهــدى رأســها 

الكالم وتشتهي قربك ما كانت أعلمتك بمكانها وال طلبتك إلى بالدها فقال حسن: يا سيدة الملـوك والحاكمـة 
علـــى كـــل ملـــك وصـــعلوك إن الـــذي جـــرى أخبرتـــك بـــه وال أخفيـــت منـــه شـــيئًا وأنـــا أســـتجير بـــاهللا وبـــك أن ال 



جــري وثــوابي وســاعديني علــى االجتمــاع بزوجتــي وأوالدي وردي لهفتــي وقــري تظلمينــي فــارحميني وأريحــي أ
  عيني بأوالدي وأسعفيني برؤيتهم ثم بكى وحن واشتكى وأنشد هذين البيتين: 

جهدي وٕان كنت ال أقضي الذي وجبا  ألشكرنك مـا نـاحـت مـطـوقة
 والسـبـبـا إال وجدتك فيها األصل  فما تقلبت في نـعـمـاء سـابـغة

فأطرقت الملكة نور الهدى رأسها إلى األرض وحركتها زمانًا طويًال ثم رفعتها وقالت لـه: قـد رحمتـك ورثيـت 
لك وقد عزمت على أن أعـرض عليـك كـل بنـت فـي المدينـة وفـي بـالد جزيرتـي فـإن عرفـت زوجتـك سـلمتها 

منـك يـا ملكـة الزمـان  إليك وٕان لم تعرفها قتلتك وصلبتك على بـاب دار العجـوز فقـال لهـا حسـن: قبلـت تلـك
  ثم أنشد هذه األبيات: 

 وأسهرتم جفني القريح ونمتـم  أقمتم غرامي في الهوى وقعدتم

 فلما أخذتم بالقـياد غـدرتـم  وعاهدتموني أنكم لن تماطلـوا

 فال تقتلوني إنني متـظـلـم  عشقتكم طفًال ولم أدر الهـوى

 نجم والناس نوميبيت يراعي ال  أما تتقون اهللا في قتل عاشـقٍ 

 على لوح قبري إن هذا متـيم  فباهللا يا قومي إذا مت فاكتبـوا

 يسلـم إذا ما رأى قبري علي  لعل فتى مثلي أضر به الهوى

فلما فرغ من شـعره قـال: رضـيت بالشـرط الـذي اشـترطيه وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، فعنـد ذلـك 
ى بنـت فـي المدينـة إال وتطلـع القصـر وتمـر أمامـه، ثـم إن الملكـة أمـرت أمرت الملكـة نـور الهـدى أن ال تبقـ

العجوز شواهي أن تنزل بنفسها إلى المدينة وتحضر كل بنت في المدينة إلى الملكة فـي قصـرها، وصـارت 
الملكة تدخل البنات على حسن مائة بعد مائة حتـى لـم يبـق فـي المدينـة بنـت إال وعرضـتها علـى حسـن فلـم 

فقـال لهـا: وحياتـك يـا ملكـة مـا هـي بيـنهن،  ؟هن، فسألته الملكة وقالت له: هل رأيتها في أولئـكير زوجته في
  فاشتد غضب الملكة عليه وقالت للعجوز: ادخلي وأخرجي كل من في القصر واعرضيه عليه.

فلما عرضت عليه كل من في القصر ولم ير زوجته فيهن قال للملكة: وحياة رأسك يا ملكة ما هي فـيهن،  
فغضــبت وصــرخت علــى مــن حولهــا وقالــت: خــذوه واســحبوه علــى وجهــه فــوق األرض واضــربوا عنقــه لــئال 
يخطــر بنفســه أحــد بعــده ويطلــع علــى حالنــا ويجــوز علينــا فــي بالدنــا ويطــأ أرضــنا وجزائرنــا، فســحبوه علــى 

شــواهي وجهــه ورفعــوا ذيلــه وغمضــوا عينيــه ووقفــوا بالســيوف علــى رأســه ينتظــرون اإلذن، فعنــد ذلــك تقــدمت 
إلى الملكة وقبلت األرض بين يديها وأمسكت ذيلها ورفعته فوق رأسـها وقالـت لهـا: يـا ملكـة ال تعجلـي عليـه 
خصوصًا وأنت تعرفين أن هذا المسكين غريب قد خاطر بنفسه وقاسى أمورًا ما قاساها أحد قبله ونجـاه اهللا 

وحمـاك فــإن قتلتيــه تنشــر األخبــار تعـالى عــز وجــل مــن المـوت لطــول عمــره. لقــد سـمع بعــدلك فــدخل بــالدك 
عنك مع المسافرين بأنك تبغضين األغراب وتقتلينهم وهو علـى كـل حـال تحـت قهـرك ومقتـول سـيفك إن لـم 
تظهر زوجته في بلدك وأي وقت تشتهين حضوره فأنا قادرة على رده إليك، وأيضـًا فأنـا مـا أجرتـه إال طمعـًا 



نت لــه أنــك توصــليه إلــى بغيتــه لعلــي بعــدلك وشــفقتك فــي كرمــك بســبب مــا لــي عليــك مــن التربيــة حتــى ضــم
ولوال أنـي أعلـم منـك هـذا مـا كنـت أدخلتـه بلـدك وقلـت فـي نفسـي إن الملكـة تتفـرج عليـه وعلـى مـا يقـول مـن 
األشــعار والكــالم الملــيح الفصــيح الــذي يشــبه الــدر المظلــوم، وهــذا قــد دخــل بالدنــا وأكــل زادنــا فوجــب إكرامــه 

  علينا.
 باح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الص

  وفي الليلة الخامسة والستين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة نور الهدى لمـا أمـرت غلمانهـا بأخـذ حسـن وضـرب عنقـه صـارت 
العجــوز تتعطــف بخاطرهــا وتقــول لهــا إنــه دخــل بالدنــا وأكــل مــن زادنــا فوجــب علينــا إكرامــه، خصوصــًا وقــد 

باالجتمــاع بــك وأنــت تعــرفين أن الفــراق صــعب وتعــرفين أن الفــراق قتــال خصوصــًا فــراق األوالد ومــا  وعدتــه
بقــي علينــا مــن النســاء واحــدة إال أنــت فأريــه وجهــك فتبســمت الملكــة وقالــت: مــن أيــن لــه أن يكــون زوجــي 

فت عن وجههـا، وخلف مني أوالد حتى أريه وجهي، ثم أمرت بحضوره فأدخلوه عليها وأوقفوه بين يديها فكش
فلمــا رآهــا حســن صــرخ صــرخة عظيمــة وخــر مغشــيًا عليــه فلــم تــزل العجــوز تالطفــه حتــى أفــاق مــن غشــيته 

  وأنشد هذه األبيات: 
 في زوايا أرض من قـال واق  يا نسيمًا هب من أرض العراق

 مت من طعم الهوى مر المذاق  بلغ األحبـاب عـنـي أنـنـي

 الفـراق اب قلبي من تباريحذ  يا أهيل الحب منوا واعطـفـوا

فلما فرغ مـن شـعره قـام ونظـر الملكـة وصـاح صـيحة عظيمـة كـاد منهـا القصـر أن يسـقط علـى مـن فيـه، ثـم 
وقع مغشيًا عليه، فما زالـت العجـوز تالطفـه حتـى أفـاق وسـألته عـن حالـه فقـال: إن هـذه الملكـة إمـا زوجتـي 

  وٕاما أشبه الناس بزوجتي.
 ت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكت

  
  وفي الليلة السادسة والستين بعد السبعمائة 

قالـت: بلغنـي أيهــا الملـك السـعيد أن العجــوز لمـا سـألته عــن حالـه قـال لهــا: إن هـذه الملكـة إمــا زوجتـي وٕامــا 
أشبه الناس بزوجتي: فقالت الملكة للعجوز: ويلك يا داية إن هذا الغريـب مجنـون أو مختـل ألنـه ينظـر إلـى 

هي ويحملق إلي، فقالـت لهـا العجـوز: يـا ملكـة إن هـذا معـذور فـال تؤاخذيـه فإنـه قيـل فـي المثـل: مـريض وج
  الهوى ما له دواء وهو والمجنون سواء، ثم إن حسنًا بكى بكاًء شديدًا وأنشد هذين البيتين: 

 وأسكب في مواطنهم دموعي  أرى آثارهم فأذوب شـوقـاً 

 علي منهم بالـرجـوعيمن   وأسأل من بفرقتهم بـالنـي



ثــم إن حســنًا قــال للملكــة: واهللا مــا أنــت زوجتــي ولكنــك أشــبه النــاس بهــا فضــحكت الملكــة نــور الهــدى حتــى 
استلقت على قفاهـا ومالـت علـى جنبهـا ثـم قالـت: يـا حبيبـي تمهـل علـى روحـك وميزنـي وجـاوبني عـن الـذي 

لفـرج، فقـال حسـن: يـا سـيدة الملـوك وملجـأ أسألك عنه ودع عنك الجنون والحيرة والذهول فإنه قد قـرب لـك ا
كــل غنــي وصــعلوك إنــي حــين نظرتــك جننــت ألنــك إمــا تكــونين زوجتــي وٕامــا أشــبه النــاس بزوجتــي فاســأليني 

  اآلن عما تريدين.
فقال جميع مـا فيـك مـن الحسـن والجمـال والظـرف والـدالل كاعتـدال  ؟فقالت: أي شيء في زوجتك يشبهني 

دودك وبــروز نهــودك وغيــر ذلــك ممــا يشــبهها. ثــم إن الملكــة التفتــت إلــى قوامــك وعذوبــة كالمــك وحمــرة خــ
شواهي أم الدواهي وقالت لها: يا أمي أرجعيه إلى موضعه الذي كان فيه عندك واخدميه أنـت بنفسـك حتـى 
أتفحـــص عـــن أمـــره، فـــإن كـــان هـــذا الرجـــل صـــاحب مـــروءة بحيـــث أنـــه يحفـــظ الصـــحبة والـــود وجـــب علينـــا 

ه خصوصــًا وقــد نــزل أرضــنا وأكــل طعامنــا مــع مــا تحملــه مــن مشــقات األســفار مســاعدته علــى قضــاء حاجتــ
ومكابدة أهوال األخطار، ولكن إذا أوصلتيه إلـى بنتـك فأوصـي عليـه أتباعـك وارجعـي إلـي بسـرعة وٕان شـاء 

  اهللا ال يكون إال خيرًا.
مها بخدمتــه فعنــد ذلــك خرجــت العجــوز وأخــذت حســنًا ومضــت بــه إلــى منزلهــا وأمــرت جواريهــا وخــدمها وحشــ

وأمرتهم أن يحضروا له جميع ما يحتاج إليه وأن ال يقصروا في حقه، ثم عادت إلـى الملكـة بسـرعة فأمرتهـا 
أن تحمــل ســالحها وتأخــذ معهــا ألــف فــارس مــن الشــجعان فامتثلــت العجــوز شــواهي أمرهــا ولبســت درعهــا 

أمرتهـا أن تسـير إلـى مدينـة  وأحضرت األلف فارس، ولما وقفت بـين يـديها وأخبرتهـا بإحضـار األلـف فـارس
الملك األكبر أبيها وتنزل عند بنته منار السنا أختها وتقول لها البسي ولديك الدرعين اللـذين عملتيهمـا لهمـا 

  وأرسليهما إلى خالتهما فإنها مشتاقة إليهما.
إلــى  وقالــت لهــا: أوصــيك يــا أمــي بكتمــان أمــر حســن، فــإذا أخــذتيهما منهــا فقــولي لهــا: إن أختــك تســتدعيك

زيارتها فإذا أعطتك ولديها وخرجت بهما قاصدة الزيارة بهما سريعًا وخليهـا تحضـر علـى مهلهـا وتعـالي مـن 
طريق غير الطريق التي تجيء هي منها ويكون سفرك ليًال ونهارًا، واحذري أن يطلـع علـى هـذا األمـر أحـد 

يها همــا ولــداه فلــن أمنعــه مــن أبــدًا، ثــم إنــي أحلــف بجميــع األقســام إن طلعــت أختــي زوجتــه وظهــر أن ولــد
 أخذها وال من السفر معه بأوالدها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والستين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملكــة قالــت: إنــي أحلــف بــاهللا وأقســم بجميــع األقســام أنهــا إن طلعــت 

منعــه مــن أخــذها بــل أســاعده علــى أخــذها وعلــى ســفرها معــه إلــى بــالده فوثقــت العجــوز أختــي زوجتــه ال أ
بكالمها، ولم تعلم بما أضمرته في نفسها وقد أضمرت العاهرة في نفسها أنها إن لم تكـن زوجتـه وال أوالدهـا 

واهللا  يشــبهونه تقتلــه، ثــم إن الملكــة قالــت للعجــوز: يــا أمــي إن صــدق حــزري تكــون زوجتــه أختــي منــار الســنا
أعلم فإن هذه الصفات صفاتها وجميع األوصاف التي ذكرها من الجمال البارع والحسن البارع ال يوجد فـي 



أحد غير أخوتي خصوصًا الصغيرة ثم إن العجوز قبلت يـدها ورجعـت إلـى حسـن وأعلمتـه بمـا قالتـه الملكـة 
ال تقبــل رأســي وقبلنــي فــي فمــي، فطــار عقلــه مــن الفــرح وقــام إلــى العجــوز وقبــل رأســها فقالــت لــه: يــا ولــدي 

واجعـل هــذه القبلــة حــالوة الســالمة وطــب نفســًا وقـر عينــًا وال يكــن صــدرك إال منشــرحًا وال تســتكره أن تقبلنــي 
في فمي فإني أنـا السـبب فـي اجتماعـك بهـا فطيـب قلبـك وخـاطرك، وال تكـن إال منشـرح الصـدر قريـر العـين 

  ين البيتين: مطمئن النفس ثم ودعته وانصرفت فأنشد حسن هذ
 وشهود كـل قـضـية اثـنـان  لي في محبتكم شـهـود أربـع

 ونحول جسمي وانعقاد لسـانـي  خفقان قلبي واضطراب جوارحي

  ثم أنشد أيضًا هذين البيتين: 
 عيناي حتى تؤذنا بذهـابـي  شيئان لو بكت الدماء عليهمـا

 بشرخ الشباب وفرقة األحبا  لم يقضيا المعشار من حقيهما

ثم إن العجوز حملـت سـالحها، وأخـذت معهـا ألـف فـارس حـاملين السـالح وتوجهـت إلـى تلـك الجزيـرة التـي  
فيها أخت الملكة وسارت إلى أن وصلت إلـى أخـت الملكـة وكـان بـين مدينـة نـور الهـدى وبـين مدينـة أختهـا 

لمت عليهــا وبلغتهــا ثالثــة أيــام، فلمــا وصــلت شــواهي إلــى المدينــة وطلعــت إلــى أخــت الملكــة منــار الســنا ســ
الســالم مــن أختهــا نــور الهــدى، وأخبرتهــا باشــتياقها إليهــا وٕالــى أوالدهــا وعرفتهــا أن الملكــة نــور الهــدى تعتــب 
عليها بسبب عدم زيارتها إياها فقالت لها الملكة منـار السـنا إن الحـق علـى أختـي وأنـا مقصـرة بعـدم زيـارتي 

إلـى خـارج المدينـة وأخـذت ألختهـا معهـا مـا يصـلح لهـا مـن لها ولكن أزورهـا اآلن ثـم أمـرت بـإخراج خيامهـا 
الهدايا والتحف، ثم إن الملك أباها نظر مـن شـباك القصـر فـرأى الخيـام منصـوبة فسـأل عـن ذلـك فقـالوا لـه: 
إن الملكة منار السنا نصبت خيامها بتلك الطريق ألنها تريد زيارة أختها نور الهدى، فلما سمع الملك بـذلك 

يوصــلها إلــى أختهــا وأخــرج مــن خزائنــه مــن األمــوال ومــن المأكــل والمشــرب ومــن التحــف  جهــز لهــا عســكراً 
والجواهر ما يعجز عنه الوصـف، وكانـت بنـات الملـك السـبعة أشـقاء مـن أب واحـد وأم واحـدة إال الصـغيرة، 

امســة وكــان اســم الكبيــرة نــور الهــدى والثانيــة نجــم الصــباح والثالثــة شــمس الضــحى والرابعــة شــجرة الــدر والخ
قــوت القلــوب والسادســة شــرف البنــات والســابعة منــار الســنا وهــي الصــغيرة فــيهن وهــي زوجــة حســن وكانــت 
أخـتهن مـن أبـيهن فقـط، ثـم إن العجـوز تقـدمت وقبلــت األرض بـين يـدي منـار السـنا فقالـت لهـا منـار الســنا: 

ديك وتلبسـيهما الـدرعين فقالـت لهـا: إن الملكـة نـور الهـدى أختـك تـأمرك أن تغيـر لولـ ؟هل لك حاجة يا أمي
الــذين فصــلتيهما لهمــا وأن ترســليهما معــي إليهــا فآخــذهما وأســبقك بهمــا وأكــون المبشــرة بقــدومك عليهــا، فلمــا 
ســمعت منــار الســنا كــالم العجــوز أطرقــت رأســها إلــى األرض وتغيــر لونهــا ولــم تــزل مطرقــة زمانــًا طــويًال ثــم 

ي قــد ارتجــف فــؤادي وخفــق قلبــي عنــدما ذكــرت أوالدي حركــت رأســها ورفعتــه إلــى العجــوز وقالــت لهــا: يــا أمــ
فــإنهم مــن حــين والدتهــم لــم ينظــر أحــدًا وجــوههم مــن الجــن والبشــر وال أنثــى وال ذكــر وأنــا أغــار علــيهم مــن 

  النسيم إذا سرى فقالت العجوز: أي شيء هذا الكالم يا سيدتي أتخافين عليهم من أختك.



 باح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم الم

 

  وفي الليلة الثامنة والستين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز لمــا قالــت للســيدة منــار الســنا أي شــيء هــذا الكــالم يــا ســيدتي 
أتخافين عليهم من أختك سالمة عقلـك، وٕان خالفـت الملكـة فـي هـذا األمـر، ال يمكنـك المخالفـة فإنهـا تعتـب 

أوالدك صـغار وأنـت معـذورة فـي الخـوف علـيهم والمحـب مولـع بسـوء الظـن ولكـن يـا عليك، ولكن يا سيدتي 
بنتــي أنــت تعلمــين شــفقتي ومحبتــي لــك وألوالدك وقــد ربيــتكم قــبلهم وأنــا أتســلمهم وآخــذهم وأفــرش لهــم حــدي 
وافـــتح قلبـــي وأجعلهـــم فـــي داخلـــه وال أحتـــاج إلـــى الوصـــية علـــيهم فـــي هـــذا األمـــر فطيبـــي نفســـًا وقـــري عينـــًا 

ليهم لها وأكثر ما أسبقك به يومًا واحدًا ويومان، ولم تزل تلح عليها حتى الن جانبها وخافـت مـن غـيظ وارس
أختهــا، ولــم تــدر مــا هــو مخبــوء لهــا فــي عــالم الغيــب، فســمحت بإرســالهم مــع العجــوز ثــم أنهــا دعــت بهــم 

  وأدخلتهم الحمام وهيأتهم وغيرت لهم وألبستهم الدرعين وسلمتهم للعجوز.
م مثل الطير على غيـر الطريـق التـي تسـير فيهـا أمهـم، مثـل مـا أوصـتها الملكـة نـور الهـدى، ولـم فسارت به

تزل تجد في السير وهي خائفة عليهم إلى أن وصلت بهم إلى مدينة الملكة نور الهـدى خـالتهم، فعـدت بهـم 
م وعـــانقتهم البحـــر، ودخلـــت المدينـــة وتوجهـــت بهـــم إلـــى الملكـــة نـــور الهـــدى خـــالتهم، فلمـــا رأتهـــم فرحـــت بهـــ

وضمتهم إلى صدرها وأجلست واحدًا على فخذها األيمن والثاني على فخذها األيسر ثم التفتت إلى العجـوز 
وقالـت لهــا: احضـري اآلن حســنا فأنـا قــد أعطيتـه ذمــامي وأجرتــه مـن حســامي وقـد تحصــن بـداري ونــزل فــي 

تزايــد مــع أنــه إلــى اآلن لــم يســلم جــواري بعــد أن قاســى األهــوال والشــدائد وتعــدى أســباب المــوت التــي همهــا م
 من شرب كأسه وقطع أنفاسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والستين بعد السبعمائة 

قالـت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، إن الملكــة نـور الهـدى لمـا أمـرت العجــوز بإحضـار حسـن قالـت لهـا: إنــه  
وتعدى أسباب الموت التـي همهـا متزايـد مـع أنـه إلـى اآلن لـم يسـلم مـن شـرب كأسـه  قاسى األهوال والشدائد

وقطــع أنفاســه وأنــا أقســم بخــالق الســماء وبانيهـــا وســاطح األرض وداحيهــا وخــالق الخلــق ومحصــيها إن لـــم 
يكونوا أوالده ألقتلنه وأنا الذي أضرب عنقه بيدي ثم أنها صرخت على العجوز فوقعت مـن الخـوف وأغـرت 

ها الحاجب وعشرين مملوكًا وقالت لهم: امضوا مع هذه العجوز وائتوني بالصبي الذي عنـدها فـي بيتهـا علي
  بسرعة.

فخرجت العجوز مع الحاجب والمماليك، وقد اصفر لونها، وارتعدت فرائصها ثـم سـارت إلـى منزلهـا ودخلـت 
ه وقالـت لـه: قـم كلـم الملكـة أمـا على حسن فلما دخلت عليه قام إليها وقبـل يـديها وسـلم عليهـا فلـم تسـلم عليـ

قلت لك ارجع إلى بالدك ونهيتك عن هذا كله فما سمعت قـولي وقلـت لـك أعطيـك شـيئًا ال يقـدر عليـه أحـد 
وارجع إلى بالدك من قريب فما أطعتني وال سمعت مني بل خالفتني واختـرت الهـالك لـي ولـك، فـدونك ومـا 



اهرة الظالمــة الغاشــمة فقــام حســن وهــو مكســور الخــاطر اختــرت فــإن المــوت قريــب، قــم كلــم هــذه الفــاجرة العــ
ــا ســالم ســلم اللهــم الطــف بــي فيمــا قدرتــه علــي مــن بالئــك واســترني يــا أرحــم  حــزين القلــب خــائف ويقــول ي
الــراحمين وقــد يــئس مــن الحيــاة وتوجــه مــع العشــرين مملوكــًا والحاجــب والعجــوز، فــدخلوا علــى الملكــة بحســن 

لسين في حجرهـا وهـي تالعبهمـا وتؤانسـهما، فلمـا وقـع نظـره عليهمـا عرفهمـا فوجد ولديه ناصرًا ومنصورًا جا
وصرخ صـرخة عظيمـة ووقـع علـى األرض مغشـيًا عليـه لشـدة الفـرح بولديـه. فلمـا أفـاق عـرف ولديـه وعرفـاه 
فحركتهمــا المحبــة الغريزيــة فتخلصــا مــن حجــر الملكــة ووقفــا عنــد حســن وانطقهمــا اهللا عــز وجــل بقولهمــا: يــا 

بكــت العجــوز والحاضــرون رحمــة لهمــا وشــفقة عليهمــا وقــالوا: الحمــد هللا الــذي جمــع شــملكما بأبيكمــا، أبانــا، ف
 فلما أفاق حسن من غشيته عانق أوالده ثم بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق من غشيته أنشد هذه األبيات: 

 على الفراق ولو كان الوصـال ردى  وحقكم إن قلبي لـم يعـلـق جـلـداً 

 وهل أعيش على رغم الـعـداة غـدا  يفكـم إن الـلـقـاء غـداً يقول لي ط

 ما لذ لي طيب عيش بـعـدكـم أبـدا  وحقكم سادتي مـن يوم فـرقـتـكـم

 أموت في حبكم من أعظم الـشـهـدا  وٕان قضى اهللا نحبي في محـبـتـكـم

 وشخصها كالكرى عن مقلتـي شـردا  وظبية في زوايا القلب مـرتـعـهـا

 شـهـدا فإنه فـوق خـديهـا لـقـد أنكرت في مجال الشرع سفك دميوٕان 

فلمـــا تحققـــت الملكـــة أن الصـــغار أوالد حســـن وأن أختهـــا الســـيدة منـــار الســـنا زوجتـــه التـــي جـــاء فـــي طلبهـــا 
  غضبت غضبًا شديدًا ما عليه من مزيد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

بعمائة قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملكــة نــور الهــدى لمــا تحققــت إن وفــي الليلــة الســبعين بعــد الســ
الصغار أوالد حسن وٕان أختها منار السنا زوجته التي جاء في طلبها غضبت عليها غضبًا شـديدًا مـا عليـه 

  من مزيد وصرخت في وجه حسن فغشي عليه فلما أفاق من غشيته أنشد هذه األبيات: 
 وغبتم وأنتم في الفؤاد حضـور  ناس في الحشابعدتم وأنتم أقرب ال

 وٕاني على جور الزمان صبور  فو اهللا ما مال الفؤاد لغـيركـم

 وفي القلب مني زفرة وسعـير  تمر الليالي في هواكم وتنقضـي

 فكيف وقد مرت علي شهـور  وكنت فتى ال أرتضي البعد ساعة

 المالح غـيوروٕاني على الغيد   أغار إذا ذهبت عليكم نـسـيمة

فلمــا فــرغ حســن مــن شــعره خــر مغشــيا عليــه، فلمــا أفــاق رآهــم قــد أخرجــوه مســحوبا علــى وجهــه فقــام يمشــي  
ويتعثر في أذياله، وهو ال يصدق بالنجـاة ممـا قاسـاه منهـا فعـز علـى العجـوز شـواهي ولـم تقـدر أن تخاطـب 

ال يعـرف أيـن يـروح وال يجـيء  الملكة في شأنه من قوة غضبها، فلمـا خـرج حسـن مـن القصـر صـار متحيـراً 
وال أين يذهب وضاقت عليه األرض بما رحبـت ولـم يجـد مـن يحدثـه ويؤانسـه وال مـن يسـليه وال يستشـيره وال 



من يقصده ويلجأ إليه فأيقن بالهالك ألنه ال يقدر على السفر وال يعرف مـن يسـافر معـه وال يعـرف الطريـق 
وش وجزائـر الطيـور فيـئس مـن الحيـاة ثـم بكـى علـى نفسـه وال يقدر أن يجـوز علـى وادي الجـان وأرض الوحـ

حتى غشي عليه فلما أفاق تفكر أوالده وزوجته وقدومها على أختها وتفكر فيما يجري لها مـع الملكـة أختهـا 
 ثم ندم على حضوره في هذه الديار وعلى كونه لم يسمع كالم أحد فأنشد هذه األبيات: 

 فقد عز سلواني وزادت بي البـلـوى  دعوا مقلتي تبكي على فقد من أهـوى

 فمن ذا على فقد األحـبة قـد يقـوى  وكأس صروف البين صرفًا شربتـهـا

 أال يا بساط العتب عني متى تـطـوى  بسطتهم بساط العتب بينـي وبـينـكـم

 سلوت هواكم إذ سلوت عن السـلـوى  سهرت ونمتم إذ زعـمـتـم بـأنـنـي

 وأنتم أطبائي حـفـظـتـم مـن األدوا  وصـالـكـمإال أن قلبـي مـولـٌع بـ

 ذللت لمن يسوى ومن لم يكـن يسـوى  ألم تنظروا ما حل بي مـن صـدودكـم

 وقلبي بنيران الـهـوى أبـدًا يكـوى  كتمـت هـواكـم والـغـرام يذيعـه

حافظت على الميثاق في السر والنجوى  فرقوا لحالي وارحـمـونـي ألنـنـي
 فأنتم مني قلبي وروحي لكـم تـهـوى  رى األيام تجمـعـنـي بـكـمفيا هل ت

 يروى تفيدوننا عن حـبـكـم خـبـراً   فؤادي جريح بالـفـراق فـلـيتـكـم

ثم أنه لما فرغ من شعره، ولم يزل ذاهبًا إلى أن خرج إلى ظاهر المدينة فوجد النهر فسار علـى جانبـه وهـو 
ن أمر حسن. وأما ما كان من أمر زوجته منار السنا فإنها أرادت الرحيـل ال يعلم أين يتوجه، هذا ما كان م

في اليوم الثاني الذي رحلت فيه العجوز فبينما هي عازمة على الرحيل إذ دخل عليهما حاجـب الملـك أبيهـا 
  وقبل األرض بين يديها.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح 

  
  بعد السبعمائة وفي الليلة الواحدة والسبعين 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن منار السنا بينما هي عازمـة علـى الرحيـل إذ دخـل عليهـا حاجـب الملـك 
أبيها وقبل األرض بين يـديها وقـال لهـا: يـا ملكـة إن أبـاك الملـك األكبـر يسـلم عليـك ويـدعوك إليـه فنهضـت 

ا أجلسـها إلـى جانبـه فـوق السـرير وقـال لهـا: يـا متوجهة مع الحاجـب إلـى أبيهـا تنظـر حاجتـه فلمـا رآهـا أبوهـ
ابنتي اعلمي إني رأيت في هذه الليلة رؤيا وأنا خائٌف عليك منهـا وخـائٌف أن يصـل لـك مـن سـفرك هـذا هـٌم 

قـال: رأيـت كـأني دخلـت كنـزًا فرأيـت فيـه  ؟وأي شـيء رأيـت فـي المنـام ؟طويل فقالت لـه: ألي شـيء يـا أبتـي
ت كثيرة وكأنه لم يعجبني من ذلك الكنز وال من تلك الجواهر جميعها إال سبع أمواًال عظيمة وجواهر ويواقي

حبــاٍت وهــي أحســن مــا فيــه فــاخترت مــن الســبع جــواهر واحــدة وهــي أصــغرها وأحســنها وأعظمهــا نــورا وكــأني 



أخذتها فـي كفـي لمـا أعجبنـي حسـنها وخرجـت بهـا مـن الكنـز فلمـا خرجـت مـن بابـه فتحـت يـدي وأنـا فرحـان 
وهرة وٕاذا بطائر غريب قد أقبل من بالد بعيدة ليس من طيـور بالدنـا قـد انقـض علـي مـن السـماء وقبلت الج

وخطف الجوهرة من يدي ورجع بهـا إلـى المكـان الـذي أتيـت بهـا منـه فلحقنـي الهـم والحـزن والضـيق وفزعـت 
مـن النـوم دعـوت فزعًا عظيمًا أيقظني من المنام فانتبهت وأنا حزين متأسف على تلك الجوهرة فلمـا انتبهـت 

بالمعبرين والمفسرين وقصصت عليهم منامي فقالوا إن ذلك سبع بنات تفقد الصغيرة منهن وتؤخذ منك قهرًا 
بغير رضاك وأنت يا ابنتي أصغر بناتي وأعزهن عندي وأكرههن علي وها أنت مسافرة إلـى أختـك وال أعلـم 

  ما يجري عليك منها فال تروحي وأرجعي إلى قصرك.
منار السنا كالم أبيهـا خفـق قلبهـا وخافـت علـى أوالدهـا وأطرقـت برأسـها إلـى األرض سـاعة ثـم  فلما سمعت 

رفعته إلى أبيها وقالت له: يا أيها الملك إن الملكة نور الهدى قد هيأت لي ضيافة وهي في انتظـار قـدومي 
ظــم قعــودي عليهــا ســاعة بعــد ســاعة ولهــا أربــع ســنين مــا رأتنــي وٕان قعــدت عــن زيارتهــا تغضــب علــي ومع

عندها شهر زمان وأحضـر عنـدك مـن هـذا الـذي يطـرق بالدنـا ويصـل إلـى جزائـر واق الـواق ومـن يقـدر أن 
يصــل إلــى األرض البيضــاء والجبــل األســود ويصــل إلــى جزيــرة الكــافور وقلعــة الطيــور وكيــف يقطــع وادي 

رق فـي بحـار الهلكـات الطيور ثم وادي الوحوش ثم وادي الجان ثـم يـدخل جزائرنـا ولـو دخـل إليهـا غريـب لغـ
فطب نفسًا وقر عينًا من شأن سفري فإنه ال قدرة ألحد على أن يدوس أرضنا ولم تزل تسـتعطفه حتـى أنعـم 

  عليها باألذن في المسير.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد السبعمائة 
نها لم تزل تستعطفه حتى أنعم عليها باألذن في المسـير ثـم أنـه أمـر ألـف قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أ

فارس أن يسافروا معها ليوصلوها إلى النهر ثم يقيموا مكانهم حتى تصل إلى مدينـة أختهـا وتـدخل قصـرها، 
وأمرهم أن يقيموا عندها حتـى يأخـذوها ويحضـروها إلـى أبيهـا وأوصـاها أبوهـا أن تقعـد عنـد أختهـا يـومين ثـم 

عود بسرعة، فقالت سـمعًا وطاعـًة ثـم أنهـا نهضـت وخرجـت وخـرج معهـا أبوهـا وودعهـا وقـد أثـر كـالم أبيهـا ت
فــي قلبهــا فخافــت علــى أوالدهــا وال ينفــع التحصــن بالحــذر مــن هجــوم القــدر فجــدت فــي المســير ثالثــة أيــام 

لمانهـــا بلياليهـــا حتـــى وصـــلت إلـــى النهـــر وضـــربت خيامهـــا علـــى ســـاحله ثـــم عـــدت النهـــر ومعهـــا بعـــض غ
وحاشــيتها ووزرائهــا ولمــا وصــلت إلــى مدينــة الملكــة نــور الهــدى طلعــت القصــر ودخلــت عليهــا فــرأت أوالدهــا 
يبكون عندها ويصيحون: يا بابا فجرت الدموع من عينيها وبكت ثم ضمت أوالدها إلى صدرها وقالت لهم: 

نيا لكنـت وصـلتكم إليـه ثـم ناحــت هـل رأيـتم أبـاكم فـال كانـت الســاعة التـي فارقتـه ولـو عرفـت أنـه فــي دار الـد
  على نفسها وعلى زوجها وعلى بكاء أوالدها، وأنشدت هذه األبيات: 

 أحن إليكم حيث كنتم وأعطف  أأحبابنا إني على البعد والجفا

 وقلبي على أيامكم متلهـف  وطرفي إلى أوطانكم متلفـت



 والتلطـف محبين يهنينا الوفا  وكم ليلٍة بتنا على غـير ريبةٍ 

فلمــا رأتهــا قــد ضــمت أوالدهــا وقالــت: أنــا التــي فعلــت بنفســي وبــأوالدي هكــذا وأخرجــت بيتــي فلــم تســلم عليهــا 
هل تزوجت بغير علم أبيك أو زنيت فـإن  ؟أختها نور الهدى بل قالت لها: يا عاهرة من أين لك هذه األوالد

جك وأخذت أوالدك وفرقـت كنت زنيت وجب تنكيلك وٕان كنت تزوجت من غير علمنا فألي شيء فارقت زو 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟بينهم وبين أبيهم وجئت بالدنا

  
  وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة نور الهدى قالت ألختها منار السنا: وٕان كنت تزوجت من غيـر  
زوجـك وأخـذت أوالدك وفرقـت بيـنهم وبـين أبـيهم وجئـت بالدنـا وقـد أخفيـت أوالدك  علمنا فـألي شـيء فارقـت

أتظنين أننا ال ندري بذلك واهللا تعالى عالم الغيوب قد أظهر لنا أمرك وكشف حالـك وبـين عوراتـك ثـم  ؟عنا
وجيعًا حتـى بعد ذلك أمرت أعوانها أن يمسكوا فقبضوا عليها فكتفتها وقيدتها بالقيود الحديد وضربتها ضربًا 

شــرحت جســـدها وصـــلبتها مــن شـــعرها ووضـــعتها فـــي الســجن وكتبـــت كتابـــًا إلـــى الملــك األكبـــر أبيهـــا تخبـــره 
بخبرهــا وتقــول لــه: إنــه ظهــر بالدنــا رجــل مــن اإلنــس وأختــي منــار الســنا تــدعي أنهــا تزوجتــه فــي الحــالل 

أتانـا ذلـك الرجـل الـذي مـن وجاءت منه بولدين وقد أخفتهمـا عنـا وعنـك ولـم تظهـر عـن نفسـها شـيئًا إلـى أن 
األنس وهو يسمى حسنًا وأخبرنا أنه تزوج بها وقعدت عنده مدة طويلة من الزمـان، ثـم أخـذت أوالدهـا وأتـت 
من غيـر علمـه وأخبـرت والدتـه عنـد مجيئهـا وقالـت لهـا: قـولي لولـدك إذا حصـل لـه اشـتياق أن يجيئنـي إلـى 

رسـلت إليهـا العجـوز شـواه تحضـرها عنـدي هـي وأوالدهـا جزائر واق الواقي فقبضنا على ذلك الرجل عنـدنا وأ
فجهــزت نفســها وحضــرت وقــد كنــت أمــرت العجــوز أن تحضــر لــي أوالدهــا فتســبق بهــم إلــي قبــل حضــورها 
فجــاءت العجــوز بأوالدهــا فأرســلت إلــي الرجــل الــذي أدعــى أنهــا زوجتــه فلمــا دخــل علــي ورأى األوالد عــرفهم 

ه وعلمــت أن كــالم الرجــل صــحيح ولــيس عنــده عيــب ورأيــت أن القــبح فتحققــت أن األوالد أوالده وأنهــا زوجتــ
والعيــب عنــد أختــي فخفــت مــن هتــك عرضــنا عنــد أهــل جزائرنــا فأدخلــت علــى هــذه الفــاجرة الخائنــة غضــبت 
عليها وضـربتها ضـربًا وجيعـًا وسـلبتها مـن شـعرها وقـد أعلمتـك بخبرهـا واألمـر أمـرك فالـذي تأمرنـا بـه نفعلـه 

ألمر فيه هتيكة لنا وعيب في حقنا وحقك وربمـا تسـمع أهـل الجزيـرة بـذلك فنصـير بيـنهم وأنت تعلم أن هذا ا
مــثًال فينبغــي لنــا جوابــًا ســريعًا. ثــم أعطــت المكتــوب للرســول فســار بــه إلــى الملــك، فلمــا قــرأه الملــك األعظــم 

فيــه: أنــا فوضــت اغتــاظ غيظــًا شــديدًا علــى ابنتــه منــار الســنا وكتــب إلــى ابنتــه نــور الهــدى مكتوبــًا يقــول لهــا 
أمرها إليك وحكمـت فـي دمهـا فـإن كـان األمـر كمـا ذكـرت فأقتليهـا وال تشـاوريني فـي أمرهـا فلمـا وصـل إليهـا 
كتاب أبيها وقرأته أرسلت إلى منـار السـنا وأحضـرتها بـين يـديها وهـي غريقـة فـي دمهـا مكتفـة بشـعرها مقيـدة 

ن يدي الملكة فوقفت حقيرة ذليلة فلما رأت نفسها فـي بقيٍد ثقيٍل من حديد وعليها اللباس الشعر ثم أوقفوها بي
 هذه المذلة العظيمة والهوان الشديد تفكرت ما كانت فيه من العز وبكت بكاًء شديدًا وأنشدت هذين البيتين: 



 ويزعمون بأني لست بالنـاحـي  يا رب إن العدا يسعون في تلفي

 ف الراجييا رب أنت مالذ الخائ  وقد رجوتك في أبطال ما صنعوا

  ثم بكت بكاًء شديدًا حتى وقعت مغشيًا عليها، فلما أفاقت أنشدت هذين البيتين: 
 بعد التنافر والكريم ألـوف  ألف الحوادث مهجتي وألفتها

 عندي بحمد اهللا من ألـوف  ليس الهموم علي صنفًا واحداً 

  ثم أنشدت هذين البيتين: 
 هللا منها المخرجدرعًا وعند ا  ولرب نازلة يضيق لها الفتى

 فرجت وكنت أظنها ال تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والسبعين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة نور الهدى لما أمرت بإحضار أختهـا الملكـة منـار السـنا أوقفوهـا  
بين يديها وهي مكتفة، فأنشدت األشعار السـابقة ثـم أن أختهـا أحضـرت لهـا سـلمًا مـن خشـب ومـدتها عليـه، 
وأمــرت أن يربطوهــا علــى ظهرهــا فــوق الســلم ومــدت ســواعدها وربطتهــا فــي الحبــال ثــم كتــف رأســها ولفــت 

سـها فـي هـذه الحالـة شعرها على السلم الخشب، وقد انتزعت الشفقة عليها مـن قلبهـا فلمـا رأت منـار السـنا نف
من الذل والهوان صاحت وبكت فلم يغثها أحد فقالت لهـا أ يـا أختـي كيـف قسـا قلبـك علـي فـال ترحمينـي وال 

فلما سمعت هذا الكالم ازدادت قسـوتها وشـتمتها وقالـت لهـا: يـا عاشـقة يـا عـاهرة  ؟ترحمي األطفال الصغار
لهــا منـار السـنا وهــي مشـبوحة: احتسـبت عليــك ال رحـم اهللا مـن يرحمـك كيــف أشـفق عليـك يــا خائنـة: فقالـت 

برب السماء فيما تنسبينني به وأنا بريئة منه واهللا ما زنيـت وٕانمـا تزوجتـه فـي الحـالل، وربـي يعلـم هـل قـولي 
صحيح أم ال وقلبـي قـد غضـب عليـك مـن شـدة قسـوة قلبـك علـي، فكيـف ترمينـي بالزنـا مـن غيـر علـم ولكـن 

يني به من الزنـا حقـا فسـيعاقبني اهللا عليـه، فتفكـرت أختهـا فـي نفسـها ربي يخلصني منك وأن كان الذي قذفت
حــين ســمعت كالمهــا وقالــت لهــا: كيــف تخــاطبينني بهــذا الكــالم، ثــم قامــت لهــا وضــربتها حتــى غشــي عليهــا 
فرشوا على وجهها الماء حتى أفاقـت وقـد تغيـرت محاسـنها مـن شـدة الضـرب ومـن قـوة الربـاط ومـن فـرط مـا 

 نة ثم أنشدت هذا البيت: حصل لها من اإلها

 أنا تائٌب عما مضى وٕاليكم مستغفرا  وٕاذا جنيت وأتيت شـيئًا مـنـكـراً 

فلمـــا ســـمعت شـــعرها نـــور الهـــدى غضـــبت غضـــبًا شـــديدًا وقالـــت لهـــا: أتتكلمـــين يـــا عـــاهرة قـــدامي بالشـــعر 
وقــوة عينــك وتســتعذرين مــن الــذي فعلتيــه مــن الكبــائر وكــان مــرادي أن ترجعــي لزوجــك حتــى أشــاهد فجــورك 

ألنك تفتخرين الذي وقع منك من الفجور والفحش والكبـائر، ثـم أنهـا أمـرت الغلمـان أن يحضـروا لهـا الجريـد 
فاحضروه وشمرت عن ساعديها ونزلت عليها بالضرب من رأسها إلى قدميها ثم دعـت بسـوط مضـفور ولـو 



أعضــائها حتــى غشــي  ضــربت بــه الفيــل لهــرول مســرعا فنزلــت بــذلك الســوط علــى ظهرهــا وبطنهــا وجميــع
  عليها.

فلما رأت العجوز شـواهي ذلـك مـن الملكـة خرجـت هاربـة مـن بـين يـديها وهـي تبكـي وتـدعو عليهـا فصـاحت 
علــى الخــدم وقالــت لهــم: أئتــوني بهــا فتجــاروا عليهــا ومســكوها وأحضــروها علــى وجههــا وأخرجوهــا فســحبوها 

  وأخرجوها من بين يديها، هذا ما كان من أمر هؤالء.
كان من أمر حسن فإنه قام متجلدًا ومشى في شاطئ النهـر واسـتقبل البريـة وهـو حيـران مهمـوم وقـد  وأما ما

يئس من الحياة، وصار مدهوشًا ال يعرف الليل من النهـار، ولشـدة مـا أصـابه ومـا زال يمشـي إلـى أن قـرب 
  بيات: من شجرة فوجد عليها ورقة معلقة فتناولها حسن بيده ونظرها فإذا مكتوب فيها هذه األ

 كنت الجنين ببطن أمك  دبرت أمرك عنـدهـا

 حتى لقد جادت بضمك  وعليك قد حننـتـهـا

 يأتي بهمك أو بغمـك  أنا لـكـافـوك الـذي

 نأخذ بكفك في مهمك  فاضرع إلينا ناهـضـاً 

ه وحيـدًا فلما فرغ من قراءة الورقة أيقن بالنجاة من الشدة والظفر بجمـع الشـمل ثـم مشـى خطـوتين فوجـد نفسـ
في موضع قفر خطر ال يجـد فيـه أحـدا يسـتأنس بـه، فطـار قلبـه مـن الوحـدة والخـوف وارتعـدت فرائصـه مـن 

  هذا المكان المخوف.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد السبعمائة 

يقـن بالنجـاة مـن الشـدة وتحقـق الظفـر بجمـع الشـمل ثـم : بلغني أيها الملك السعيد أن حسنًا لما قـرأ الورقـة أ 
قــام ومشــى خطــوتين فوجــد نفســه وحيــدًا فــي موضــع خطــر ومــا عنــده أحــد يؤانســه فبكــى بكــاًء شــديدًا. وأنشــد 
األشعار التي ذكرناها، ثم مشى على جانب النهر خطوتين فوجد ولدين صغيرين من أوالد السـحرة والكهـان 

س منقوش بالطالسم وبجانب القضيب طاقية من اآلدم بثالثـة تـروك منقـوش وبين أيديهما قضيب من النحا
عليها بالبوالد أسماء وخواتم القضيب والطاقية مرميان على األرض والولدان يختصـمان ويتضـاربان عليهمـا 
حتــى ســال الــدم بينهمــا، وهــذا يقــول: مــا يأخــذ القضــيب إال أنــا وآخــر يقــول: مــا يأخــذ القضــيب إال أنــا فــدخل 

فقـاال لـه: يـا عـم أحكـم بيننـا فـإن  ؟بينهما وخلصهما من بعضهما وقال لهما: ما سبب هذه المخاصمة حسن
اهللا تعالى ساقك إلينا بالحق فقال لهما: قصا علي حكايتكما وأنا أحكم بينكما، فقاال له: نحن االثنـان أخـوان 

جبـل ثـم مـات وخلـف لنـا هـذه الطاقيـة شقيقان وكان أبونا من السحرة الكبار وكان مقيمًا في مغارة في هـذا ال
وهذا القضيب وأخي يقول: ما يأخـذ القضـيب إال أنـا وأنـا أقـول: مـا يأخـذه إال أنـا، فـاحكم بيننـا وخلصـنا مـن 
بعضــنا، فلمــا ســمع حســن كالمهمــا قــال لهمــا: مــا الفــرق بــين القضــيب والطاقيــة ومــا مقــدارهما فــإن القضــيب 



تساوي ثالثـة جـدد فقـاال لـه: أنـت مـا تعـرف فضـلهما فقـال لهمـا: بحسب الظاهر يساوي ستة جدد، والطاقية 
أي شــيء فضــلهما فقــاال لــه فــي كــل منهمــا ســر عجيــب، وهــو أن القضــيب يســاوي خــراج جزائــر واق الــواق 
بأقطارها والطاقية كذلك، فقال لهمـا حسـن: يـا ولـدي بـاهللا اكشـفا لـي عـن سـرهما فقـاال لـه: يـا عـم أن سـرهما 

ائـة وخمسـًا وثالثـين سـنة يعـالج تـدبيرهما حتـى أحكمهمـا غايـة األحكـام وركـب فيهمـا عظيم لـن أبانـا عـاش م
الســــر المكنــــون واســــتخدمهما االســــتخدامات الغريبــــة ونقشــــهما علــــى مثــــل الفلــــك الــــدائر وحــــل بهمــــا جميــــع 
 الطالسم، وعندما فرغ من تدبيرهما أدركه الموت الذي ال بـد لكـل أحـد منـه، فأمـا الطاقيـة فـإن سـرها أن كـل

من وضعها على رأسه اختفى عن أعـين النـاس جميعـًا فـال ينظـره أحـد مـا دامـت علـى رأسـه، وأمـا القضـيب 
فإن سره أن كل مـن ملكـه يحكـم علـى سـبع طوائـف مـن الجـن والجميـع يخـدمون ذلـك القضـيب فكلهـم تحـت 

ن فـي أمره وحكمه وكل من ملكه وصار في يده إذا ضرب به األرض خضعت له ملوكها وتكون جميع الج
  خدمته.

فلمــا ســمع حســن هــذا الكــالم أطــرق برأســه إلــى األرض ســاعة ثــم قــال فــي نفســه: واهللا أننــي لمنصــور بهــذا 
القضــيب وبهــذه الطاقيــة أن شــاء اهللا تعــالى فــإني أحــق بهمــا منهمــا، ففــي هــذه الســاعة أتحيــل علــى أخــذهما 

الظالمــة ونســافر مــن هــذا منهمــا الســتعين بهمــا علــى خالصــي وخــالص زوجتــي وأوالدي مــن هــذه الملكــة 
المكــان المظلــم الــذي مــا ألحــد مــن اإلنــس خــالص منــه وال مفــر، ولعــل اهللا مــا ســاقني لهــذين الغالمــين إال 

  الستخالص منهما القضيب والطاقية.
ثـــم رفـــع رأســـه إلـــى الغالمـــين وقـــال لهمـــا: إن شـــئتما فصـــل القضـــية فأنـــا امتحنكمـــا فمـــن غلـــب رفيقـــه يأخـــذ 

لطاقية، فإن امتحنتكما وميزت بينكما عرفت ما يستحقه كـل منكمـا، فقـاال لـه: يـا القضيب ومن عجز يأخذ ا
عم وكلناك في امتحاننا وأحكم بيننا بما تختار، فقال لهما حسن: هل تسمعان مني وترجعا إلى قولي، فقـاال 

قضـيب ومـن له: نعم، فقال لهما حسن: أنا آخذ حجرًا وأرميـه فمـن سـبق مـنكم إليـه وأخـذه قبـل رفيقـه يأخـذ ال
  تأخر ولم يلحقه يأخذ الطاقية فقاال: قبلنا منك هذا الكالم ورضينا به.

ثم أن حسنًا أخذ حجرًا ورماه بعزمه فغاب عن العيـون فتسـارع الغلمـان نحـوه، فلمـا بعـد أخـذ حسـن الطاقيـة  
لــد ولبســها وأخــذ القضــيب فــي يــده وانتقــل مــن موضــعه لينظــر صــحة قولهمــا فــي شــأن ســر أبيهمــا فســبق الو 

الصغير إلى الحجر وأخذه ورجع به إلى المكان الذي فيه حسن فلم ير له أثر، فصاح على أخيه وقـال لـه: 
فقــال: ال أراه ولــم أعــرف هــل طلــع إلــى الســماء أو نــزل إلــى األرض الســفلى، ثــم  ؟أيــن الرجــل الحــاكم بيننــا

قـد راح القضـيب والطاقيـة ال لـي أنهما فتشا عليه فلم ينظراه وحسن واقف في مكانه، فشتما بعضهما وقـاال: 
وال لك وكان أبونا قال لنا هذا الكالم بعينه ولسنا نسينا مـا أخبرنـا بـه، ثـم أنهمـا رجعـا علـى أعقابهمـا ودخـل 
حســن المدينــة وهــو البــس الطاقيــة وفــي يــده القضــيب فلــم يــره أحــد مــن النــاس، ثــم دخــل القصــر وطلــع إلــى 

عليهـا وهـو البـس الطاقيـة فلـم تـره، ومشـى حتـى اقتـرب مـن  الموضع الذي فيـه شـواهي ذات الـدواهي فـدخل
رف كان فوق رأسها وعليه زجاج وصيني فحركه بيده فوقع الذي فوقـه علـى األرض فصـاحت شـواهي ذات 
الدواهي ولطمت على وجهها، ثـم قامـت وأرجعـت الـذي وقـع إلـى مكانـه وقالـت فـي نفسـها: واهللا مـا أظـن إال 



لي شيطانًا فعمل معي هذه العملة فأنا اسـأل اهللا أن يخلصـني منهـا ويسـلمني أن الملكة نور الهدى أرسلت إ
من غضبها فيا رب إذا كان هذا فعلها القبيح من الضرب والصلب مع أختها وهي عزيزة عند أبيهـا، فكيـف 

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟يكون فعلها مع الغريب مثلي إذا غضبت عليه

 

  ة السادسة والسبعين بعد السبعمائة وفي الليل
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العجــوز شــواهي ذات الــدواهي لمــا قالــت: إذا كانــت الملكــة نــور الهــدى 

ثـم قالـت: أقسـمت عليـك أيهـا  ؟تفعل هذه الفعال مع أختها فكيف يكون حال الغريب معها إذا غضبت عليـه
لقـــوي الســـلطان خـــالق األنـــس والجـــان وبـــالنقش الـــذي علـــى خـــاتم الشـــيطان بالحنـــان المنـــان العظـــيم الشـــأن ا

ســليمان بــن داود عليــه الســالم أن تكلمنــي وتجيبنــي، فأجابهــا حســن الولهــان الهــائم الحيــران، ثــم قلــع الطاقيــة 
من فوق رأسه فظهر للعجوز وعرفته واختلت به وقالت له: أي شيء حصل لك في عقلك حتى عبـرت إلـى 

 ؟الفاجرة صنعت بزوجتك ما صنعت من العـذاب وهـي أختهـا فكيـف إذا وقعـت بـك رح اختف فإن هذه ؟هنا
ثــم حكــت لــه جميــع مــا وقــع لزوجتــه ومــا هــي فيــه مــن الضــيق والعقوبــة والعــذاب، وكــذلك مــا وقــع لهــا مــن 
العــذاب ثــم قالــت أن الملكــة نــدمت حيــث أطلقتــك، وقــد أرســلت إليــك مــن يحضــرك لهــا وتعطيــه مــن الــذهب 

ي رتبتـــي عنـــدها وحلفـــت أن رجعـــوك قتلتـــك وتقتـــل زوجتـــك وأوالدك، ثـــم أن العجـــوز بكـــت قنطـــارًا وتجعلـــه فـــ
وأظهرت لحسن ما فعلته الملكة بها فبكـى حسـن وقـال لهـا: يـا سـيدتي كيـف الخـالص مـن هـذه الـديار ومـن 
هــذه الملكــة الظالمــة ومــا الحيلــة التــي توصــلني إلــى أن أخلــص زوجتــي وأوالدي ثــم أرجــع بهــم إلــى بــالدي 

ت لــه العجــوز ويلــك انــج بنفســك فقــال ال بــد مــن خالصــها وخــالص أوالدي منهــا قهــرًا عنهــا فقالــت لــه فقالــ
العجــوز وكيــف تخلصــهم قهــرًا عنهــا رح وأختــف يــا ولــدي حتــى يــأذن اهللا تعــالى ثــم أن حســنًا أراهــا القضــيب 

  النحاس والطاقية.
حيــي العظــام وهــي رمــيم واهللا مــا كنــت فلمــا رأتهمــا العجــوز فرحــت بهمــا فرحــًا شــديدًا وقالــت لــه ســبحان مــن ي

أنت وزوجتك إال من الهالكين واآلن يا ولدي قد نجوت أنت وزوجتك وأوالدك ألني أعرف القضيب وأعرف 
صــاحبه فإنــه كــان شــيخي الــذي علمنــي الســحر وكــان ســاحرًا عظيمــًا مكــث مائــة وخمســًا وثالثــين ســنة حتــى 

مـن إتقانهمـا أدركـه المـوت الـذي ال بـد منـه وسـمعته يقـول كان أتقن هذا القضـيب وهـذه الطاقيـة فلمـا انتهـى 
لولديه يا ولدي هذان ما هما من نصيبكما وٕانما يأتي شخص غريب الديار يأخـذهما منكمـا قهـرًا وال تعرفـان 
كيـف يأخـذهما: فقـاال يـا أبانـا عرفنـا كيـف يصـل إلـى أخـذهما فقـال ال أعـرف ذلـك، فكيـف وصـلت يـا ولــدي 

  فحكى لها كيف أخذهما من الولدين.ألخذهما من الولدين، 
فلما حكى لها فرحت بذلك وقالت له: يا ولدي كما ملكت زوجتك وأوالدك أسمع مني ما أقول لك عليـه أنـا  

مـا بقــي لــي عنـد هــذه الفــاجرة إقامــة بعـدما تجاســرت علــي ونكلتنـي وأنــا راحلــة مــن عنـدها إلــى مغــارة الســحرة 
أنت يـا ولـدي الـبس الطاقيـة وخـذ القضـيب فـي يـدك وأدخـل علـى ألقيم عندهم وأعيش معهم إلى أن أموت و 

زوجتك وأوالدك في المكان الذي هم فيـه وأضـرب األرض بالقضـيب وقـل يـا خـدام هـذه األسـماء تطلـع إليـك 



خدامه فإن طلع لك أحد من رؤوس القبائل فأمره بما تريد وتختار ثم أنـه ودعهـا وخـرج ولـبس الطاقيـة وأخـذ 
مكان الذي فيه زوجته فرآها في حالة العـدم مصـلوبة علـى السـلم وشـعرها مربـوط فيـه القضيب معه ودخل ال

وهـي باكيـة العـين حزينـة القلـب فــي أسـوأ حـال ال تـدري طريقـة لخالصــها وأوالدهـا تحـت السـلم يلعبـون وهــي 
تنظــرهم وتبكــي علــيهم وعلــى نفســها بســبب مــا جــرى لهــا ممــا أصــابها، وهــي تقاســي مــن العــذاب والضــرب 

 م أشد النكال، فلما رآها في أسوأ الحاالت سمعها تنشد هذه األبيات: المؤل

 ومقلة إنسانـهـا بـاهـت  لم يبق إال نفـٌس هـافـت

 بالنـار إال أنـه سـاكـت  ومغرٌم تضـرم أحـشـاؤه

 يا ويح من يرثي له الشامت  يرثي له الشامات مما رأى

والهـوان بكـى حتـى غشـى عليـه فلمـا أفـاق ورأى أوالده وهـم ثم أن حسنا لما رآها بمـا هـي مـن العـذاب والـذل 
يلعبـــون وقـــد غشـــي علـــى أمهـــم مـــن كثـــرة التـــألم كشـــف الطاقيـــة عـــن رأســـه فصـــاحوا يـــا أبانـــا فغطـــى رأســـه، 

  واستفاقت أمهم على صياحهم فلم تنظر زوجها.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  لسبعمائة وفي الليلة السابعة والسبعين بعد ا

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن زوجة حسن لما أفاقت من غشيتها على صـياح أوالدهـا وهمـا يقـوالن: يـا 
أبانــا، وقــد التفتــت يمينــًا وشــماًال لتــرى ســبب صــياح أوالدهــا ونــدائهم ألبــيهم فلــم تــر أحــدًا تعجبــت مــن ذكــر 

ما كان من أمر حسـن لمـا رآهـا هكـذا بكـى حتـى أوالدها ألبيهم في هذا المكان، هذا ما كان من أمرهم وأما 
غشي عليه وخرت دموعه على خديه مثل المطر ودنا من األوالد وكشـف الطاقيـة فلمـا راوه عرفـوه وصـاحوا 
بقــولهم يــا أبانــا فبكــت أمهــم حــين ســمعتهم يــذكرون أبــاهم وقالــت: ال حيلــة فــي قــدرة اهللا وقالــت فــي نفســها يــا 

هـذا الوقـت ونـدائهم لـه فلـم يطـق حسـن الصـبر حتـى كشـف الطاقيـة عـن للعجب ما سبب ذكرهم ألبيهم فـي 
رأسه فنظرته زوجته، فلما عرفته زعقت زعقة أزعجت جميع من في القصر ثم قالـت لـه: كيـف وصـلت إلـى 

  هل من السماء نزلت أو من األرض طلعت ثم تغرغرت عيونها بالدموع فبكى حسن. ؟هنا
وقت عتاب قـد نفـذ الفضـاء وعمـي البصـر وجـرى القلـم بمـا حكـم اهللا  فقالت له يا رجل ما هذا وقت بكاء وال

فـــي القـــدم فبـــاهللا عليـــك مـــن أي مكـــان جئـــت اذهـــب وأختفـــي لـــئال بنظـــرك أحـــد فـــتعلم أختـــي بـــذلك فتـــذبحني 
وتذبحك فقال لها: حسن يا سيدتي سيدة كـل ملكـة أنـا خـاطرت بروحـي وجئـت إلـى هنـا فأمـا أن أمـوت وأمـا 

فيه وأسافر أنا وأنت وأوالدي إلى بالدي على رغم أنـف هـذه الفـاجرة أختـك، فلمـا  أن أخلصك من الذي أنت
ـــا روحـــي أن  ـــه: هيهـــات ي ـــة وقالـــت ل ســـمعت كالمـــه تبســـمت وضـــحكت وصـــارت تحـــرك رأســـها فتـــرة طويل
يخلصني مما أنا فيه إال اهللا تعالى ففز بنفسك وأرحل وال ترم روحك في الهالك فما حل بـي هـذا إال لكـوني 

  وخالفت أمرك وخرجت من غير إذنك فباهللا عليك يا رجل ال تؤاخذني بذنبي.عاصيتك 



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن زوجـة حسـن اعتـذرت إليـه وقالـت لـه ال تؤاخـذني بـذنبي وأعلـم أن المـرأة 
رف قيمة الرجل حتـى تفارقـه، وأنـا أذنبـت وأخطـأت ولكـن اسـتغفر اهللا العظـيم ممـا وقـع منـي وأن جمـع ما تع

اهللا شــملنا ال أعصــي لــك أمــرًا بعــد ذلــك أبــدًا فقــال لهــا حســن وقــد أوجعــه قلبــه عليهــا: أنــت مــا أخطــأت ومــا 
دار وأعلمـي يـا حبيبـة أخطأ إال أنا ألني سافرت وخليتك عند من ال يعـرف قـدرك وال يعـرف لـك قيمـة وال مقـ

قلبـي وثمـرة فـؤادي ونـور عينـي أن اهللا سـبحانه وتعــالى قـدرني علـى تخليصـك، فهـل تحبـين أن أوصـلك إلــى 
دار أبيك وتستوفي عنده ما قدر اهللا عليك أو تسافرين إلى بالدنا عن قريب حيـث حصـل لـك الفـرج. فقالـت 

خل عنك الطمع فإنـك ال تعـرف أخطـار هـذه له: ومن يقدر على تخليصي إال رب السماء فرح إلى بالدك و 
   الديار وأن لم تطعني سوف تنظر ثم أنها أنشدت هذه األبيات: 

 فما لك غضبانًا علي ومعـرضـا  علي وعندي ما تريد من الـرضـا

 من الود أن ينسى قديمًا وينقـضـا  وما قد جرى حاشى الذي كان بيننا

 أى األعراض منا تعرضـافلما ر   وما برح الواشي لنا متـجـنـبـاً 

 وأن جهل الواشي وقال وحرصـا  فأني بحسن الظن منـك لـواثـق

 ولو كان سيف العذل باللوم منتضى  فنكتم سرًا بـينـنـا ونـصـونـه

 بـالـرضـا لعل بشيرًا منك يبقى  أظل نهاري كـلـه مـتـشـوقـاً 

وجـدت الملكـة منـار السـنا تبكـي هـي وأوالدهـا ثم بكت هـي وأوالدهـا، فسـمع الجـواري بكـاءهم فـدخلن علـيهم ف
ولــم ينظــرن حســنا عنــدهم فبكــى الجــواري رحمــة لهــم ودعــون علــى الملكــة نــور الهــدى فصــبر حســن إلــى أن 
أقبل الليل وذهب الحراس الموكلون بها إلى مراقدهم، ثم بعد ذلـك قـام وشـد وسـطه وجـاء إلـى زوجتـه وحلهـا 

عينيهــا وقــال لهــا: مــا أطــول شــوقنا إلــى ديارنــا واجتمــاع شــملنا  وقبــل رأســها وضــمها إلــى صــدره وقبلهــا بــين
ــده الكبيــر وحملــت هــي الولــد الصــغير  هنــاك فهــل اجتماعنــا هــذا فــي المنــام أو فــي اليقظــة ثــم أنــه حمــل ول
وخرجا من القصر وأسبل اهللا عليهما الستر وسارا فلما وصال إلى خارج القصر وقفـا عنـد البـاب الـذي يقفـل 

كة فلما صار هناك رأياه مقفوال فقال حسن ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم أنا اهللا وأنـا على سراية المل
  إليه راجعون ثم أنهما يئسا من الخالص.

فقال حسن يا مفرج الكـروب ودق يـد علـى يـد وقـال: كـل شـيء حسـبته ونظـرت فـي عاقبتـه إال هـذا فإنـه إذا 
حيلــة فــي هـذا األمــر فقالــت زوجتــه: واهللا مـا لنــا فــرج إال أن نقتــل طلـع علينــا النهــار يأخــذوننا وكيـف تكــون ال

أرواحنــا ونســتريح مــن هــذا التعــب العظــيم وال نصــبح نقاســي العــذاب األلــيم فبينمــا همــا فــي الكــالم وٕاذا بقائــل 
يقــول مــن خــارج البــاب واهللا مــا أفــتح لــك يــا ســيدتي منــار الســنا وزوجــك حســن إال أن تطاوعــاني فيمــا أقولــه 



لما سمعا هذا الكالم منه سكتا وأراد الرجوع إلى المكـان الـذي كانـا فيـه وٕاذا بقائـل يقـول مـا لكمـا سـكتا لكما ف
  ولم ترد على الجواب فعرفا صاحب القول وهي العجوز شواهي ذات الدواهي.

 مـا فقاال لها: بما تأمرينا بـه نعملـه ولكـن افتحـي البـاب فـإن هـذا الوقـت مـا هـو وقـت كـالم فقالـت لهمـا: واهللا
أفتح لكما حتى تحلفا لي أنكما تأخـذاني معكمـا وال تتركـاني عنـد هـذه العـاهرة ومهمـا أصـابكما أصـابني وأن 
سلمتما سلمت وأن عطبتما عطبت فإن هذه الفاجرة المسـاحقة تحتكرنـي وفـي كـل سـاعة تنكلنـي مـن أجلكمـا 

تثـق ففتحـت لهمـا البـاب وخرجـا فلمـا  وأنت يا ابنتـي تعـرفين مقـداري. فلمـا عرفاهـا اطمأنـا لهـا وحلفـا لهـا بمـا
خرج وجداها راكبة على زير رومي من فخار أحمـر وفـي حلـق الزيـر حبـل مـن ليـف وهـو يتقلـب مـن تحتهـا 

  ويجري جري المهر النجدي.
فتقدمت قدامهما وقالت لهما اتبعاني وال تفزعا من شيء فإني أحفظ أربعين بابا من السـحر، أقـل بـاب منهـا 

ينة بحرًا عجاجًا متالطما باألمواج وأسحر كل بنت فيها فتصير سـمكة، وكـل ذلـك أعملـه أجعل به هذه المد
قبل الصبح ولكني كنت ال أقدر أن أفعل شيئًا مـن ذلـك الشـر خوفـًا مـن الملـك أبيهـا ورعايـة ألخوتهـا ألنهـم 

كــة اهللا مســتعزون بكثــرة األعــوان واألرهــاط والخــدم ولكــن ســوف أريكمــا عجائــب ســحري فســيروا بنــا علــى بر 
  تعالى وعونه فعند ذلك فرح حسن هو وزوجته وأيقنا بالخالص.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حسنًا وزوجته والعجـوز شـواهي لمـا طلعـوا مـن القصـر وأيقنـوا بـالخالص 

ظــاهر المدينــة، فأخــذ حســن القضــيب بيــده وضــرب بــه األرض وقــوي جنانــه وقــال يــا خــدام هــذه خرجــوا إلــى 
األســـماء احضـــروا إلـــي وأطلعـــوني علـــى إخـــوانكم وٕاذا بـــاألرض قـــد انشـــقت وخـــرج منهـــا عشـــر عفاريـــت كـــل 
عفريت منهم رجًال في تخوم األرض ورأسه في السحاب فقلبـوا األرض بـين يـدي حسـن ثـالث مـرات، وقـالوا 

بلسان واحد لبيك يا سيدنا والحاكم علينـا بـأي شـيء تأمرنـا فـنحن ألمـرك سـامعون ومطيعـون أن شـئت  كلهم
  نيبس لك البحار وننقل لك الجبال من أماكنها.

ففرح حسن بكالمهم وبسرعة جوابهم وشجع قلبـه وقـوى جنانـه وعزمـه وقـال لهـم مـن أنـتم ومـا أسـمكم ولمـن  
م ومن أي قبيلة ومن أي رهط فقبلوا األرض ثانيا وقالوا بلسـان واحـد: تنسبون من القبائل ومن أي طائفة أنت

نحن سبع ملوك كل ملك منا يحكم على سبع قبائل من الجن والشياطين والمردة واألرهاط واألعـوان الطيـارة 
والغواصة وسكان الجبل والبراري والقفار وعمار البحار فأمرنا بما تريد فنحن لك خدام وعبيـد ولـك مـن ملـك 

  هذا القضيب ملك رقابنا جميعًا ونصير تحت طاعته.
فلما سمع حسن كالمهم فرح فرحًا عظيمًا وكذلك زوجته والعجوز فعند ذلك قال حسن للجان: أريد مـنكم أن 
تطلعوني على أرهاطكم وجنودكم وأعوانهم فقالوا: يا سيدنا إذا أطلعناك على رهطنا نخاف عليـك وعلـى مـن 

ختلفـة الصـور والخلـق واأللـوان والوجـوه واألبـدان فمنـا روسـي بـال أبـدان ومنـا أبـدان معك ألنهم جنود كثيرة م



بال روسي ومنا مـن هـو علـى صـفة السـباع، ولكـن أن شـئت ذلـك فـال بـد لنـا مـن أن نعـرض عليـك أوال مـن 
  هو على صفة الوحوش ولكن يا سيدي ما تريد منا في هذا الوقت.

نا وزوجتي وهذه المرأة الصالحة فـي هـذه السـاعة إلـى مدينـة بغـداد فقال لهم حسن: أريد منكم أن تحملوني أ
فلما سمعوا كالمه أطرقوا برؤوسهم فقال لهم حسن لم ال تجيبوني فقالوا بلسان واحد أيها السيد الحاكم علينا 
ا أننا من عهد السيد سليمان بن داود عليهما السالم وكان حلفنا أننا ال نحمل أحد من بني آدم علـى ظهورنـ

فنحن من ذلك الوقت ما حملنا أحـد مـن بنـي آدم علـى أكتافنـا وال علـى ظهورنـا ولكـن فـي هـذه السـاعة نشـد 
لك من خيول الجن ما يبلغك مرادك أنت ومن معك فقـال لهـم حسـن وكـم بيننـا وبـين بغـداد فقـالوا لـه مسـافة 

فيمـا دون السـنة فقـالوا فتعجب حسن من ذلـك وقـال لهـم كيـف جئـت أنـا إلـى هنـا  ؟سبع سنين للفارس المجد
لــه أنــت قــد حــنن اهللا عليــك قلــوب عبــاده الصــالحين ولــوال ذلــك مــا كنــت تصــل هــذه الــديار والــبالد وال تراهــا 
بعينــك أبــدا ألن الشــيخ عبــد القــدوس الــذي أركبــك الفيــل وأركبــك الجــواد الميمــون قطــع بــك فــي الثالثــة أيــام 

الـريش الـذي أعطـاك لـدهنش فإنـه قطـع بـك فـي اليـوم  ثالث سنين للفارس المجـد فـي السـير وأمـا الشـيخ أبـو
والليلة مسافة ثالث سنين وهذا من بركة اهللا العظيم ألن الشـيخ أبـو الـريش مـن ذريـة آصـف بـن برخيـا وهـو 

  يحفظ اسم اهللا األعظم ومن بغداد إلى قصر البنات سنة فهذه هي السبع سنين.
نه اهللا مهـون العسـير وجـابر الكسـير ومقـرب البعيـد فلما سمع حسن كالمه تعجب تعجبًا عظيمـًا وقـال سـبحا

ومــذل كــل جبــار عنيــد الــذي هــون علــى كــل أمــر وأوصــلني إلــى هــذه الــديار وســخر لــي هــؤالء العــالم وجمــع 
شملي بزوجتي وأوالدي فما أدري هل أنا نائم أو يقظان وهل أنا صاح أم سكران، ثـم التفـت إلـيهم وقـال لهـم 

يـــوم توصـــلنا إلـــى بغـــداد فقـــالوا: تصـــل بـــك فيمـــا دون الســـنة بعـــد أن تقاســـي إذا أركبتمـــوني خيـــولكم فـــي كـــم 
األمــور الصــعاب والشــدائد واألهــوال وتقطــع أوديــة معطشــة وقفــارًا موحشــة وبــراري ومهالــك كثيــرة، وال نــأمن 

  عليك يا سيدي من أهل هذه الجزائر.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  بعد السبعمائة وفي الليلة الثمانين 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجان قالوا لحسن ال نأمن عليك يا سيدي من أهل هـذه الجزائـر وال مـن 
شر الملك األكبر وال من هذه السحرة والكهنة فربما يقهرونا ويأخذوكم منا ونبتلـي بهـم وكـل مـن بلغـه الخبـر 

لملـك األكبـر وحملـتم أيضـا ابنتـه معكـم ولـو كنـت معنـا بعد ذلـك يقـول لنـا أنـتم الظـالمون كيـف قـدمتم علـى ا
وحدك لهان علينا األمـر ولكـن الـذي أوصـلك إلـى هـذه الجزائـر قـادر أن يوصـلك إلـى بـالدك ويجمـع شـملك 
بأمك قريبـا غيـر بعيـد فـاعزم وتوكـل علـى اهللا وال تخـف فـنحن بـين يـديك حتـى نوصـلك إلـى بـالدك فشـكرهم 

   خيرا ثم قال لهم عجلوا بالخيل.حسن على ذلك وقال لهم جزاكم اهللا
فقالوا سمعًا وطاعًة ثـم دقـوا األرض بـأرجلهم فغـابوا فيهـا سـاعة ثـم حضـروا وٕاذا بهـم قـد طلعـوا ومعهـم ثالثـة 
أفراس مسرجة ملجمة وفي مقدم كل سرج خرج في إحدى عينيه ركوة مآلنـة مـاء والعـين األخـرى مآلنـة زادا 



ذ ولدا قدامه وركبت زوجته الجواد الثاني وأخذت ولد قدامها ثم نزلت ثم قدموا الخيل فركب حسن جواده وأخ
العجــوز مــن فــوق الزيــر وركبــت الجــواد الثالــث وســاروا ولــم يزالــوا ســائرين طــوال الليــل حتــى أصــبح الصــباح 

  فخرجوا عن الطريق وقصدوا الجبل وألسنتهم ال تفتر عن ذكر اهللا وساروا النهار كله تحت الجبل.
ائرون وٕاذ نظر حسن إلى جبل قدامه مثل العمود وهو طويـل كالـدخان المتصـاعد إلـى السـماء فبينما هم س 

فقرأ شيئًا من القرآن وتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فصار ذلك السواد يظهر كلما تقربـوا منـه فلمـا دنـوا منـه 
كـــاألدراق وفمـــه كالمغـــارة  وجـــدوه عفريتـــا رأســـه كالقبـــة العظيمـــة وأنيابـــه كالكالليـــب ومنخـــراه كـــاإلبريق وأذنـــاه

وأســنانه كعواميــد الحجــارة ويــداه كالمــداري ورجــاله كالصــواري ورأســه فــي الســحاب وقدمــه فــي تخــوم األرض 
  تحت التراب.

فلمــا نظــر حســن إلــى العفريــت انحنــى وقبــل األرض بــين يديــه فقــال لــه: يــا حســن ال تخــف منــي أنــا رئــيس 
ق الـــواق وأنـــا مســـلم موحـــد بـــاهللا وســـمعت بكـــم وعرفـــت عمـــار ذلـــك األرض، وهـــذه أول جزيـــرة مـــن جزائـــر وا

قــدومكم ولمــا أطلعــت علــى حــالكم اشــتهيت أن أرحــل مــن بــالد الســحرة إلــى أرض غيرهــا تكــون خاليــة مــن 
السكان بعيدة عن األنس والجان أعيش فيها منفردا وحدي وأعبد اهللا حتـى يـدركني أجلـي فـأردت أن أرافقكـم 

الجزائـر وأنـا مـا أظهـر إال بالليـل فطيبـوا قلـوبكم مـن جهتـي فـإنني مسـلم  وأكون دليلكم حتى تخرجوا مـن هـذه
  مثل ما أنتم مسلمون.

فلمـا ســمع حسـن كــالم العفريــت فـرح فرحــًا شـديدًا وأيقــن بالنجــاة ثـم التفــت إليـه وقــال لــه جـزاك اهللا خيــرًا فســر 
قلـوبهم وانشـرحت صـدورهم معنا على بركة اهللا فسار العفريت قـدامهم وسـاروا يتحـدثون ويلعبـون وقـد طابـت 

وصار حسـن يحكـي لزوجتـه جميـع مـا قاسـاه ولـم يزالـوا سـائرين طـول الليـل وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت 
 عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الواحدة والثمانين بعد السبعمائة 
ر كـــالبرق قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أنهـــم لـــم يزالـــوا ســـائرين طـــول الليـــل إلـــى الصـــباح والخيـــل تســـي

الخــاطف فلمــا طلــع النهــار مــد كــل واحــد يــده فــي خرجــه وأخــرج منــه شــيئًا وأكلــه وأخــرج مــاء وشــربه ثــم جــدوا 
السير ولم يزالوا سائرين والعفريـت أمـامهم وقـد عـرج بهـم عـن الطريـق إلـى طريـق أخـرى غيـر مسـلوكة علـى 

وم الحـادي والثالثـين طلعـت علـيهم شاطئ البحر وما زالوا يقطعون األودية والقفار مـدة شـهر كامـل وفـي اليـ
غبـــرة ســـدت األقطـــار وأظلـــم منهـــا النهـــار فلمـــا نظرهـــا حســـن لحقـــه االصـــفرار وقـــد ســـمعوا ضـــجات مزعجـــة 
فالتفتــت العجــوز إلــى حســن وقالــت يــا ولــدي هــذه عســاكر واق الــواق قــد لحقونــا وفــي هــذه الســاعة يأخــذوننا 

  قبضا باليد.
أضـرب األرض بالقضـيب ففعـل فطلـع إليـه السـبعة ملـوك وسـلموا فقال لها حسن ما أصنع يا أمي فقالت له 

عليه وقبلوا األرض بين يديه وقالوا له ال تخـف وال تحـزن ففـرح حسـن بكالمهـم وقـال أحسـنتم يـا سـادة الجـن 
والعفاريت هذا وقتكم فقالوا لـه أطلـع أنـت وزوجتـك وأوالدك ومـن معـك فـوق الجبـل وخلونـا نحـن وٕايـاهم ألننـا 



ى الحــق وهــم علــى الباطــل وينصــرنا اهللا عليــه فنــزل حســن هــو وزوجتــه وأوالده والعجــوز عــن نعــرف أنكــم علــ
 ظهور الخيل وطلعوا على طرف الجبل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد السبعمائة 

ده والعجــوز علــى طــرف الجبــل بعــد أن قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حســنا صــعد هــو وزوجتــه وأوال
صرفوا الخيـل ثـم بعـد ذلـك أقبلـت الملكـة نـور الهـدى بعسـاكر ميمنـة وميسـرة ودارت علـيهم النقبـاء وصـفوهم 
جملة وقد التقى العسكران وتصادم الجمعان والتهبت النيران وأقدمت الشجعان وفر الجبان ورمـت الجـن مـن 

باإلعتكار فافترق الجمعان وانفصل الفريقـان ولمـا نزلـوا عـن خيـولهم  أفواهها لهيب الشرر إلى أن أقبل الليل
واســتقروا علــى األرض أشــعلوا النيــران وطلــع الســبعة ملــوك إلــى حســن وقبلــوا األرض بــين يديــه فأقبــل علــيهم 

  وشكرهم ودعا لهم بالنصر وسألهم عن حالهم مع عسكر الملكة نور الهدى.
يام فنحن كنا اليوم ظافرين بهم وقد قبضنا منهم مقدار ألفين وقتلنا منهم فقالوا له أنهم ال يثبتون معنا غير أ

خلقــًا كثيــرًا ال يحصــى عــددهم فطــب نفســًا وانشــرح صــدرًا ثــم أنهــم ودعــوه ونزلــوا إلــى عســكرهم يحرســونه ومــا 
زالـــوا يشـــعلون النيـــران إلـــى أن طلـــع الصـــباح وأضـــاء بنـــوره والح فركبـــت الفرســـان الخيـــل القـــراح وتضـــاربوا 

مرهقــات الصــفاح وتطــاعنوا بســمر الرمــاح وبــاتوا علــى ظهــور الخيــل وهــم يلتطمــون التطــام البحــار واســتعر ب
بيـــنهم فـــي الحـــرب لهيـــب النـــار ولـــم يزالـــوا فـــي نضـــال وســـباق حتـــى انهزمـــت عســـاكر واق الـــواق وانكســـرت 

وا إلـى الفـرار وقتـل شوكتهم وانحطت همـتهم وزلـت أقـدامهم وأينمـا هربـوا فالهزيمـة قـدامهم فولـوا األدبـار وركنـ
  أكثرهم وأسرت الملكة نور الهدى هي وكبار مملكتها وخواصها.

فلمــا أصــبح الصــباح حضــر الملــوك الســبعة بــين يــدي حســن ونصــبوا لــه ســريرًا مــن المرمــر مصــفحًا بالــدر  
والجوهر فجلس فوقه ونصبوا عنده سـريرًا آخـر للسـيدة منـار السـنا زوجتـه وذلـك السـرير مـن العـاج المصـفح 
بالــذهب الوهــاج ونصــبوا ســريرًا آخــر للعجــوز شــواهي ذات الــدواهي ثــم أنهــم قــدموا األســاري بــين يــدي حســن 
ومن جملتهم الملكة نور الهدى وهي مكتفة اليدين مقيدة الـرجلين فلمـا رأتهـا العجـوز قالـت لهـا مـا جـزاؤك يـا 

إلـى البحـر حتـى يتمـزق جلـدك  فاجرة يا ظالمة إال أن يجوع كلبتان ويربطـا معـك فـي أذنـاب الخيـل ويسـاقان
وبعــد ذلــك يقطــع مــن لحمــك وتطعمــين منــه كيــف فعلــت بأختــك هــذه الفعــال يــا فــاجرة مــع إنهــا تزوجــت فــي 
الحالل بسنة اهللا ورسوله ألنه ال رهبانيـة فـي اإلسـالم والـزواج مـن سـنن المرسـلين علـيهم السـالم ومـا خلقـت 

  النساء إال للرجال.
ي جمـيعهم فصـاحت العجـوز وقالـت اقتلـوهم وال تبقـوا مـنهم أحـدًا فلمـا رأت فعند ذلك أمر حسـن بقتـل األسـار 

الملكة منار السنا أختها في هذه الحالة وهي مقيـدة مأسـورة بكـت عليهـا وقالـت لهـا: يـا أختـي مـن هـذا الـذي 
ينـا أسرنا في بالدنا وغلبنا فقالت لها هذا أمر عظيم أن هذا الرجل الـذي اسـمه حسـن قـد ملكنـا وحكمـه اهللا ف

وفي سائر ملكنا وتغلب علينا وعلى ملوك الجـن فقالـت لهـا أختهـا مـا نصـره اهللا علـيكم وال قهـرهم وال أسـركم 
  إال بهذه الطاقية والقضيب.



فتحققت أختها ذلك وعرفت أنه خلصها بهذا السبب ثم أن السـيدة منـار السـنا حكـت ألختهـا جميـع مـا جـرى 
اســاه مــن أجلهــا وقالــت لهــا يــا أختــي مــن كانــت هــذه الفعــال لهــا مــع زوجهــا حســن وجميــع مــا جــرى لــه ومــا ق

فعالة وهذه القوة قوته وقد أيده اهللا تعالى بشدة الناس حتى دخل بالدنـا وأخـذك وأسـرك وهـزم عسـكرك وقهـر 
أباك الملك األكبر الذي يحكـم علـى ملـوك الجـن يجـب أن ال يفـرط حقـه فقالـت لهـا أختهـا واهللا يـا أختـي لقـد 

  تيني به من العجائب التي قاساها هذا الرجل وهل كل هذا من أجلك يا أختي.صدقت فيما أخبر 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن السـيدة منـار السـنا لمـا أخبـرت أختهـا بأوصـاف حسـن قالـت لهـا واهللا أن 

ا الرجل ما يفرط فيه خصوصًا بسبب مروأتـه وهـل كـل هـذا مـن أجلـك فقالـت نعـم ثـم أنهـم بـاتوا يتحـدثون هذ
إلــى الصــباح فلمــا طلعــت الشــمس أرادوا الرجــل فــودع بعضــهم بعضــًا وودعــت منــار الســنا والعجــوز بعــدما 

وســلموا أصــلحت بينهــا وبــين أختهــا نــور الهــدى فبعــد ذلــك ضــرب حســن األرض بالقضــيب فطلــع لــه خدامــه 
  عليه وقالوا له الحمد هللا على هدو سرك فأمرنا بما تريد حتى نعمله في أسرع من لمح البصر.

فشكرهم على قولهم وقال لهم جـزاكم اهللا خيـرًا ثـم أنـه قـال لهـم شـدوا لنـا جـوادين مـن أحسـن الخيـل ففعلـوا مـا 
خـذ ولـده الكبيـر قدامـه وركبـت أمرهم به في الوقت وقـدموا لـه جـوادين مسـرجين فركـب حسـن جـوادًا منهمـا وأ

زوجتــه الجــواد وأخــذت ولــدها الصــغير قــدامها وركبــت الملكــة نــور الهــدى هــي والعجــوز وتوجــه الجميــع إلــى 
بالدهم فسار حسن هو وزوجته يمينًا وسـارت الملكـة نـور الهـدى هـي والعجـوز شـماًال ولـم يـزل حسـن سـائرًا 

  وا على المدينة فوجدوا حولها أثمارًا وأنهارًا.هو وزوجته وأوالده مدة شهر كامل وبعد الشهر أشرف
فلما وصلوا إلى تلك األشجار نزلوا عن ظهور الخيل وأراد الراحة، ثم جلسوا يتحـدثون وٕاذا هـم بخيـول كثيـرة 
قد أقبلت عليهم فلما رآهم حسن قام على رجليه وتلقاهم وٕاذا هم الملك حسون صاحب أرض الكـافور وقلعـة 

م حســن إلــى الملــك وقبــل يديــه وســلم عليــه، ولمــا رآه الملــك ترجــل عــن ظهــر جــواده الطيــور فعنــد ذلــك تقــد
وجلس هو وحسن على الفرش تحت األشجار بعد أن سلم على حسن وهنـأه بالسـالمة وفـرح بـه فرحـًا شـديدًا 
وقــال لــه يــا حســن أخبرنــي بمــا جــرى لــك مــن أولــه إلــى آخــره فــأخبره حســن بجميــع ذلــك، فتعجــب منــه الملــك 

ل: يــا ولـدي مــا وصــل أحـد إلــى جزائــر واق الــواق ورجـع منهــا أبــدًا إال أنـت فــأمرك عجيــب ولكــن حسـون وقــا
  الحمد هللا على السالمة.

ثم بعـد ذلـك قـام الملـك وركـب وأمـر حسـنًا أن يركـب ويسـير معـه ففعـل، ولـم يزالـوا سـائرين إلـى أن أتـوا إلـى 
ه وأوالده فـي دار الضـيافة وأقـاموا عنـده المدينة فدخل دار الملك فنزل الملك حسـون ونـزل حسـن هـو وزوجتـ

ثالثة أيام في أكل وشرب ولعب وطرب، ثم بعد ذلك استأذن حسن الملك حسون في السفر إلى بالده فأذن 
  له فركب هو وزوجته وأوالده وركب الملك معهم وساروا عشرة أياٍم.



زالوا سـائرين مـدة شـهر كامـل، فلمـا فلما أراد الملك الرجوع ودع حسنًا وسار حسن هو وزوجته وأوالده ولم ي 
كان بعد الشهر أشرفوا على مغارة كبيرة أرضها من النحاس األصفر فقال حسن لزوجته وأوالده انظري هذه 
المغــارة هــل تعرفينهــا قالــت نعــم قــال إن فيهــا شــيخًا يســمى أبــي الــريش ولــه فضــل علــي كبيــر ألنــه هــو الــذي 

ن وصــار يحــدث زوجتــه يخبــر أبــي الــريش وٕاذا بالشــيخ أبــي كــان ســبب فــي المعرفــة بينــي وبــين الملــك حســو 
  الريش خارج من المغارة.

فلما رآه حسن نزل عن جواده وقبل يديه فسلم عليه الشيخ أبو الريش وهنأه بالسالمة وفـرح بـه وأخـذه ودخـل 
خ أبـو به المغارة وجلس وٕاياه وصار يحدث الشيخ أبا الريش بما جرى له في جزائر واق الـواق فتعجـب الشـي
  الريش غاية العجب وقال: يا حسن كيف خلصت زوجتك وأوالدك فحكى له حكاية القضيب والطاقية.

فلما سمع الشيخ أبو الريش تلك الحكاية تعجب وقال: يا حسن يا ولدي لـوال هـذا القضـيب وهـذه الطاقيـة مـا 
  كنت خلصت زوجتك وأوالدك، فقال له حسن نعم يا سيدي.

ٕاذا بطارق يطرق باب المغارة فخرج الشيخ أبـو الـريش وفـتح البـاب فوجـد الشـيخ عبـد وبينما هما في الكالم و 
القــدوس قــد أتــى وهــو راكــب فــوق الفيــل فتقــدم الشــيخ أبــو الــريش وســلم عليــه وأعتنقــه وفــرح بــه فرحــًا عظيمــًا 
 وهنــأه بالســالمة، وبعــد ذلــك قــال الشــيخ أبــو الــريش لحســن أحــك للشــيخ عبــد القــدوس جميــع مــا جــرى لــك يــا

  حسن فشرع حسن يحكي للشيخ جميع ما جرى له من أوله إلى آخره إلى أن وصل إلى حكاية القضيب.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد السبعمائة 
وهــم فــي  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن حســنًا شــرع يحكــي للشــيخ عبــد القــدوس والشــيخ أبــي الــريش

المغــارة يتحــدثون جميــع مــا جــرى لــه مــن أولــه إلــى آخــره إلــى أن وصــل إلــى حكايــة القضــيب والطاقيــة فقــال 
الشــيخ عبــد القــدوس لحســن: يــا ولــدي أمــا أنــت فقــد خلصــت زوجتــك وأوالدك ولــم يبــق لــك حاجــة بهــم، وأمــا 

جــل بنــات أخــي وأنــا نحــن فإننــا كنــا الســبب فــي وصــولك إلــى جزائــر واق الــواق وقــد عملــت معــك الجميــل أل
  أسألك من فضلك وٕاحسانك أن تعطيني القضيب وتعطي الشيخ أبا الريش الطاقية.

فلما سمع حسن كالم الشيخ عبد القدوس أطرق رأسـه إلـى األرض واسـتحى أن يقـول مـا أعطيهمـا لكمـا، ثـم 
وصـولي إلـى جزائـر قال في نفسه: إن هذين الشيخين فعال معي جميًال عظيمًا وهما اللذان كانا السبب فـي 

واق الواق ولوالهما ما وصلت إلى هذه األماكن وال خلصت زوجتي وأوالدي وال حصلت على هـذا القضـيب 
وهــذه الطاقيــة، ثــم رفــع رأســه وقــال نعــم أعطيهمــا لكمــا ولكــن يــا ســادتي أنــي أخــاف مــن الملــك األكبــر والــد 

  دفعهم إال بالقضيب والطاقية.زوجتي أن يأتيني بعساكر إلى بالدنا فيقاتلونني وال أقدر على 
فقال الشيخ عبد القدوس لحسن: يا ولدي ال تخف فنحن لك جواسيس في هذا الموضـع وكـل مـن أتـى إليـك 
من عند والد زوجتك ندفعه عنك وال تخف مـن شـيء، فطـب نفسـًا وقـر عينـًا وانشـرح صـدرًا مـا عليـك بـأس، 

للشــيخ أبــي الــريش وقــال للشــيخ عبــد القــدوس فلمــا ســمع حســن كــالم الشــيخ أخــذه الحيــاء وأعطــى الطاقيــة 



أصــحبني إلــى بــالدي وأنــا أعطيــك القضــيب، ففــرح الشــيخان بــذلك فرحــًا شــديدًا وجهــزا لحســن مــن األمــوال 
  والذخائر ما يعجز عنه الوصف ثم أقام عندهما ثالثة أيام.

تـه دابـة فصـفر وبعد ذلك طلب السفر فتجهز الشيخ عبد القدوس للسفر معـه فركـب حسـن دابـة وأركـب زوج
الشـــيخ عبـــد القـــدوس وٕاذا بفيـــل عظـــيم قـــد أقبـــل يهـــرول بيديـــه ورجليـــه مـــن صـــدر البريـــة فأخـــذه الشـــيخ عبـــد 
القدوس وركبه وسـار هـو وحسـن وزوجتـه وأوالده، وأمـا الشـيخ عبـد الـريش فإنـه دخـل المغـارة ومـا زال حسـن 

لعـرض والشـيخ عبـد القـدوس يـدلهم وزوجته وأوالده والشـيخ عبـد القـدوس سـائرين يقطعـون األرض بـالطول وا
على الطريق السهلة والمنافذ القريبة حتى قربوا من الديار وفرح حسـن بقربـه مـن ديـار والدتـه ورجـوع زوجتـه 

  وأوالده إليه، وحين وصل حسن إلى تلك الديار بعد هذه األهوال الصعبة حمد اهللا تعالى على ذلك.
  ح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المبا

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن حسن حمد اهللا تعالى على نجاته من تلك األهوال الصعبة وشكره علـى  

نعمتـــه وفضـــله ونظـــروا إذا هـــم قـــد الحـــت لهـــم القبـــة الخضـــراء والفســـقية والقصـــر األخضـــر والح لهـــم جبـــل 
عبد القدوس يا حسـن أبشـر بـالخير فأنـت الليلـة ضـيف عنـد بنـات أخـي ففـرح السحاب من بعيد فقال الشيخ 

حسن بذلك فرحًا شديدًا وكذلك زوجته ثم نزلوا عند القبة واستراحوا وأكلوا وشربوا ثم ركبوا وساروا حتى قربوا 
م من القصر فلما أشرفوا عليه خرجت لهم بنات أخ الشـيخ عبـد القـدوس وتلقيـتهم وسـلمن علـيهم وعلـى عمهـ

وســلم علــيهم عمهــم وقــال لهــم يــا بنــات أخــي هــا أنــا قــد قضــيت حاجــة أخــيكم حســن وســاعدته علــى خــالص 
  زوجته وأوالده.

فتقدمن إليه البنات وعانقنه وفرحن به وهنينـه بالسـالمة والعافيـة وجمـع الشـمل بزوجتـه وأوالده وكـان عنـدهن 
وكــذلك حســن بكــى معهــا علــى طــول  يــوم عيــد ثــم تقــدمت أخــت حســن الصــغيرة وعانقتــه وبكــت بكــاًء شــديداً 

 الوحشة ثم شكت له ما تجده من ألم الفراق وتعب سرها وما قاسته من فراقه، وأنشدت هذين البيتين: 

 إلى أحد إال وشخـصـك مـائل  وما نظرت من بعد بعدك مقلتـي

 نـازل كأنك بين الجفن والعـين  وما غمضت إال رأيتك في الكرى

حت فرحًا شديدًا فقال لها حسن يا أختي أنـا مـا أشـكر أحـد فـي هـذا األمـر إال أنـت فلما فرغت من شعرها فر 
من دون سائر األخـوات فـاهللا تعـالى يكـون لـك بـالعون والعنايـة، ثـم أنـه حـدثها بجميـع مـا جـرى لـه فـي سـفره 

آه مـن من أوله إلى آخره وما قاساه وما اتفق له مع أخت زوجته، وكيف خلص زوجته وأوالده وحـدثها بمـا ر 
العجائب واألهوال الصعاب حتى أن أختها كانت أرادت أن تذبحه وتـذبحها وتـذبح أوالدهـا ومـا سـلمهم منهـا 
إال اهللا تعالى، ثم حكى لها حكاية القضيب والطاقية وٕان الشيخ أبا الريش والشيخ عبد القدوس طلباهما منه 

  بطول البقاء.وأنه ما أعطاهما لهما إال من شأنها فشكرته على ذلك ودعت له 



فقال واهللا ما أنسى كل ما فعلتيـه معـي مـن الخيـر مـن أول األمـر إلـى آخـره فالتفتـت أختـه إلـى زوجتـه منـار 
الســنا وعانقتهــا وضــمت أوالدهــا إلــى صــدرها ثــم قالــت لهــا: يــا بنــت الملــك األكبــر أمــا فــي قلبــك رحمــة حتــى 

هــذا الفعــل أن تموتيــه فســكتت وقالــت: بهــذا فرقــت بينــه وبــين أوالده وأحرقــت قلبــه علــيهم فهــل كنــت تريــدين ب
حكم اهللا سبحانه وتعالى ومن خـادع النـاس خدعـه اهللا ثـم أنـه أقـام عنـدهم عشـرة أيـام فـي أكـل وشـرب وفـرح 
وسرور، ثم بعد العشرة أيام تجهـز حسـن للسـفر فقامـت أختـه وجهـزت لـه مـن المـال والتحـف مـا يعجـز عنـه 

  وعانقته وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.الوصف ثم ضمته إلى صدرها ألجل الوداع 
  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد السبعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أخــت حســن لمــا ضــمته إلــى صــدرها ثــم أن حســنًا أعطــى الشــيخ عبــد 
ورجـع إلـى محلـه ثـم  القدوس القضيب، ففرح به فرحًا شديدًا وشكر حسن على ذلك وبعد أن أخذه منه ركـب

ركـب حسـن هـو وزوجتـه وأوالده مـن قصــر البنـات، فخرجـوا معـه يودعونـه وبعــد ذلـك رجعـوا ثـم توجـه حســن 
إلى بالده فسار في البر األقفر مدة شهرين وعشرة أيام حتى وصل إلـى مدينـة بغـداد دار السـالم فجـاء إلـى 

البـاب وكانــت والدتـه مــن طـول غيبتــه قــد داره مـن بــاب السـر الــذي يفـتح إلــى جهـة الصــحراء والبريـة وطــرق 
هجرت المنام ولزمت الحزن والبكاء والعويل حتى مرضت وصارت ال تأكـل طعامـًا وال تلتـذ بمنـام بـل تبكـي 
في الليل والنهار وال تفتر عن ذكر ولـدها وقـد يئسـت مـن رجوعـه إليهـا فلمـا وقـف علـى بـاب وسـمعها تبكـي 

  وتنشد هذه األبيات: 
 فجسمه ناحل والقلب مكسـور  يبوا مريضـكـمباهللا يا سادتي ط

  فالصب من نعم األحباب مغمور  فإن سمحتم بوصل منكم كرمـاً 

 مياسـير فبينما العسر إذ دارت  ال بأس من قربكم فاهللا مقـتـدر

فلما فرغت من شعرها سمعت ولدها حسـن ينـادي علـى البـاب يـا أمـاه أن األيـام قـد سـمحت بجمـع الشـمل،  
ت كالمـه عرفتــه فجـاءت إلـى البــاب وهـي مـا بــين مصـدقة ومكذبـة، فلمــا فتحـت البـاب رأت ولــدها فلمـا سـمع

واقفــًا هــو وزوجتــه وأوالده معــه فصــاحت مــن شــدة الفــرح ووقعــت فــي األرض مغشــيًا عليهــا فمــا زال حســن 
معـه فـي  يالطفها حتى أفاقت وعانقته، ثم بكت وبعد ذلك نادت غلمانه وعبيده وأمرتهم أن يـدخلوا جميـع مـا

الــدار فــأدخلوا األحمــال فــي الــدار ثــم دخلــت زوجتــه وأوالده فقامــت لهــا أمــه وعانقتهــا وقبلــت رأســها وقبلــت 
قـدميها وقالـت لهـا: يـا بنـت الملـك األكبـر أن كنـت أخطـأت فـي حقـك فهـا أنـا اسـتغفر اهللا العظـيم ثـم التفتـت 

  إلى ابنها وقالت له: يا ولدي ما سبب هذه الغيبة الطويلة.
 ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدر 

 



  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد السبعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أم حسنًا لما قالت له ما هذه الغيبة فأخبرها بجميع ما جـرى لـه مـن أولـه 

مـن ذكـر مـا جـرى إلى آخره، فلما سمعت كالمه صرخت صرخة عظيمة، ووقعت في األرض مغشيًا عليها 
لولــدها فلــم يــزل يالطفهــا حتــى أفاقــت وقالــت لــه يــا ولــدي واهللا لقــد فرطــت فــي القضــيب والطاقيــة فلــو كنــت 
احتفظــت عليهمــا وأبقيتهمــا لكنــت ملكــت األرض بطولهــا والعــرض ولكــن الحمــد هللا يــا ولــدي علــى ســالمتك 

  أنت وزوجتك وأوالدك وباتوا في أهنا ليلة وأطيبها.
اح غيــر مــا عليــه مــن الثيــاب ولــبس بدلــة مــن أحســن القمــاش ثــم خــرج إلــى الســوق وصــار فلمــا أصــبح الصــب

يشــتري العبيــد والجــواري والقمــاش والشــيء النفــيس مــن الحلــي والحلــل والفــراش ومــن األوانــي المثمنــة التــي ال 
وزوجتـــه يوجـــد مثلهـــا إال عنـــد الملـــوك، ثـــم اشـــترى الـــدور والبســـاتين والعقـــارات وغيـــر ذلـــك وأقـــام هـــو وأوالده 

ووالدتــه فــي أكــل وشــرب ولــذة ولــم يزالــوا فــي أرغــد عــيش وأهنــاه حتــى أتــاهم هــازم اللــذات ومفــراق الجماعــات 
 فسبحان ذي الملك والملكوت وهو الحي الباقي الذي ال يموت.

  
  حكاية مسرور التاجر مع معشوقته زين المواصف

اجر اسـمه مسـرور وكـان ذلـك الرجـل ومما يحكـى أنـه كـان فـي قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان رجـل تـ
من أحسن أهل زمانه كثير المال مرفه الحال ولكنه كان يحـب النزهـة فـي الريـاض والبسـاتين ويتلهـى بهـوى 
النساء المالح فاتفق إنه كان نائمـًا فـي ليلـة مـن الليـالي فـرأى فـي نومـه أنـه فـي روضـة مـن أحسـن الريـاض 

مثــل الفضــة المجليــة فأعجبتــه تلــك الحمامــة وصــار فــي قلبــه وفيهــا أربــع طيــور مــن جملتهمــا حمامــة بيضــاء 
منها وجد عظيم وبعد ذلك رأى أنه نزل عليه طائر عظيم خطف تلك الحمامة من يده فعظم ذلك عليـه، ثـم 
بعد ذلك انتبه مـن نومـه فلـم يجـد الحمامـة فصـار يعـالج أشـواقه إلـى الصـباح فقـال فـي نفسـه ال بـد أن أروح 

  هذه المنام. اليوم إلى من يفسر لي
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن مسرور التاجر لما انتبه من نومه صار يعالج أشواقه إلى الصباح وقـال 
إلى أن بعد عـن منزلـه فلـم يجـد مـن يفسـر لـه ال بد أن أروح اليوم إلى من يفسر لي هذا المنام، فقام يمشي 

هذا المنام، ثم بعد ذلك طلب الرجوع إلى منزله فبينما هو في الطريق إذا خطر بباله أن يمر علـى دار مـن 
دور التجــار وكانــت تلــك الــدار لــبعض األغنيــاء فلمــا وصــل إليهــا وٕاذا بــه يســمع بهــا صــوت أنــين مــن كبــد 

  حزين وهو ينشد هذه األبيات: 
 معطرة يشفي العليل شميمهـا  الصبا هبت لنا من رسومها نسيم



 وليس يجيب الدمع إال رميمها  وقفت بأطـالل دوارس سـائالً 

 هل الدار هذي قد يعود نعيمها  فقلت نسيم الريح باهللا خـبـري

 سقيمها وأجفانه الوسنا ضناني  وأحظى بظبي مال بي لين قده

داخل البيت فرأى روضة من أحسن الرياض في باطنهـا سـتر مـن فلما سمع مسرور ذلك الصوت نظر في 
ديبــاج أحمــر مكلــل بالــدر والجــوهر وعليــه مــن وراء الســتر أربــع جــوار بيــنهن صــبية دون الخماســية وفــوق 
الرباعيـــة كأنهـــا البـــدر المنيـــر والقمـــر المســـتدير بعينـــين كحيلتـــين وحـــاجبين مقـــرنين وفـــم كأنـــه خـــاتم ســـليمان 

والمرجــان وهــي تســلب العقــول بحســنها وجمالهــا وقــدها واعتــدالها فلمــا رآهــا مســرور  وشــفتين وأســنان كالــدر
دخل الدار وبالغ في الدخول حتى وصل إلى الستر فرفعت رأسها إليـه ونظرتـه فعنـد ذلـك سـلم عليهـا فـردت 

  عليه السالم بعذوبة الكالم.
الياســمين المنثــور والبنفســج فلمــا نظرهــا وتأملهــا طــاش عقلــه وذهــب قلبــه ونظــر إلــى الروضــة وكانــت مــن  

والورد والنارنج وجميع ما يكون فيها من المشموم وقـد توشـحت جميـع األشـجار باألثمـار وفـي تلـك الروضـة 
طيــور مــن قمــري وحمــام وبلبــل ويمــام وكــل طيــر يغــرد بصــوته والصــبية تتمايــل فــي حســنها وجمالهــا وقــدها 

ما الذي أقدمك على دار غير دارك وعلـى جـوار غيـر  واعتدالها يفتتن بها كل من رآها ثم قالت أيها الرجل
جوارك مـن غيـر إجـازة أصـحابها فقـال لهـا: يـا سـيدتي رأيـت هـذه الروضـة فـأعجبني حسـن اخضـرارها وفـيح 
أزهارها وترنم أطيارها فدخلتها ألتفرج فيها ساعة مـن الزمـان وأروح إلـى حـال سـبيلي فقالـت لـه حبـًا وكرامـة. 

المهــا ونظــر إلــى ظرفهــا ورشــاقة قــدها تحيــر مــن حســنها وجمالهــا ومــن لطافــة فلمــا ســمع مســرور التــاجر ك
 الروضة والطير فطار عقله من ذلك وصار متحيرًا في أمره وأنشد هذه األبيات: 

 بين الربا والرواح والريحـان  قمري تبدي في بديع محاسـن

 فاحت روائحه من األغصـان  واآلس والنسرين ثم بنفـسـج

 وحوت جميع الزهر واألفنان  بحسن صفاتها يا روضة كملت

 والطير تنشد أطيب األلحـان  فالبدر يجلي تحت ظل غصونها

 وكذا البالبل هيجت أشجانـي  قمريها وهزارها ويمـامـهـا

 في حسنها كتحير السـكـران  وقف الغرام بمهجتي متحـيراً 

ألــف حســرة وســلبت بهــا عقلــه ولبــه  فلمــا ســمعت زيــن المواصــف شــعر مســرور نظــرت إليــه نظــرة أعقبتهــا
  وأجابته عن شعره بهذه األبيات: 

 وأقطع مطامعك التي أماتهـا  ال ترتجى وصل التي علقتهـا

 صد التي في الغانيات عشقتها  وذر الذي ترجوه أنك لم تطق

 قلتـهـا تعظم على مقالة قد  تجنى على العشاق الحاظي ولم



أمرها في سره وتنكر وقال في نفسه ما للبلية إال الصبر ثم داموا علـى  فلما سمع مسرور كالمها تجلد وكتم
ذلك إلى أن هجم الليل فأمرت بحضور المائدة فحضرت بين أيـديهما وفيهـا مـن سـائر األلـوان مـن السـماني 
وأفراخ الحمام ولحوم الضأن فأكال حتى اكتفيا ثم أمـرت برفـع الموائـد فرفعـت وحضـرت آالت الغسـل فغسـال 

ما ثم أمرت بوضع الشـمعدانات فوضـعت وجعـل فيهـا شـمع الكـافور ثـم بعـد ذلـك قالـت زيـن المواصـف أيديه
واهللا أن صدري ضيق في هذه الليلة ألني محمومة فقال لها مسـرور شـرح اهللا صـدرك وكشـف غمـك فقالـت 

ما وٕاذا هـو قـال أنـا عـارف بـه. فقدمتـه بـين أيـديه ؟يا مسرور أنا معودة بلعب الشطرنج فهل تعرف فيه شـيئاً 
  من اآلبنوس مقطع بالعاج له رقعة مرقوقة بالذهب الوهاج وحجارته من دٍر وياقوت.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد السبعمائة 

ا رآه مســرور قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أنهــا لمــا أمــرت بإحضــار الشــطرنج أحضــروه بــين أيــديهما فلمــ
فقـال: يـا سـيدة المـالح وزيـن  ؟حار فكره فالتفتت إليـه زيـن المواصـف وقالـت لـه: هـل تريـد الحمـر أم البـيض

الصــباح خــذي أنــت الحمــر ألنهــم مــالح ولمثلــك أملــح ودعــي لــي الحجــارة البــيض. فقالــت: رضــيت بــذلك. 
ان فنظــر إلــى أناملهــا، فرآهــا فأخــذت الحمــر وصــفتها مقابــل البــيض ومــدت يــديها إلــى القطــع تنقــل فــي الميــد

كأنهــا مــن عجــين، فانــدهش مســرور مــن حســن أناملهــا ولطــف شــمائلها فالتفتــت إليــه وقالــت: يــا مســرور ال 
تنـــدهش وأصـــبر وأثبـــت فقـــال لهـــا يـــا ذات الحســـن الـــذي فضـــح األقمـــار إذا نظـــرك المحـــب كيـــف يكـــون لـــه 

  اصطبار.
عنـد ذلـك وعلمـت زيـن المواصـف أنـه بحبهـا مجنـون فبينما هـو كـذلك وٕاذا هـي تقـول لـه: الشـاه مـات فغلبتـه 

فقالت له يا مسرور ال ألعب معك إال برهن معلوم وقدر مفهـوم. فقـال لهـا: سـمعًا وطاعـًة. فقالـت لـه أحلـف 
لي وأحلف لـك أن كـال منـا ال يغـدر صـاحبه. فحلفـا معـًا علـى ذلـك فقالـت لـه: يـا مسـرور إن غلبتـك أخـذت 

أعمـل معــي مــا تريــد فظـن أنــه يغلبهــا. فقــال لهـا: يــا ســيدتي ال تخشــي فــي منـك عشــرة دنــانير، وأن غلبتنــي ف
  يمينك فإني أراك أقوى مني في اللعب.

فقالــت لــه: رضــيت بــذلك وصــار يلعبــان ويتســابقان بالبيــادق، وألحقهــم بــاإلفراز وصــفتهم وقــرتهم بالرخــاخ  
ــديب اج األزرق فرفعتــه عــن وســمحت الــنفس بتقــديم األفــراس، وكــان علــى رأس زيــن المواصــف وشــاح مــن ال

رأســها وشــمرت عــن معصــم كأنــه عمــود مــن نــور ومــرت بكفهــا علــى القطــع الحمــر وقالــت لــه خــذ حــذرك 
فانـدهش مســرور وطــار عقلــه وذهــب لبــه ونظــر إلــى رشــاقتها ومعانيهــا فاحتــار وأخــذه األنبهــار فمــد يــده إلــى 

لـك، فقـال لهـا: إن مـن ينظـر  البيض فراحت إلـى الحمـر، فقالـت: يـا مسـرور أيـن عقلـك الحمـر لـي والبـيض
  إليك يشرد عقله.

فلمــا نظــرت زيــن المواصــف إلــى حالــه أخــذت منــه البــيض وأعطتــه الحمــر فلعــب بهــا فغلبتــه ولــم يــزل يلعــب 
معها وهي تغلبه ويدفع لها في كل مرة عشـرة دنـانير، فلمـا عرفـت زيـن المواصـف أنـه مشـغول بهواهـا قالـت 



 إذا كنـت تغلبنـي كمـا هـو شـرطك وال بقيـت ألعـب معـك فـي كـل مـرة له: يا مسرور ما بقيت تنـال مـرادك إال
إال بمائة دينار. فقال لها حبًا وكرامة، فصارت تالعبه وتغلبه وتكرر ذلك وهو في كـل مـرة يـدفع لهـا المائـة 
دينار، وداما إلى الصباح وهـو لـم يغلبهـا أبـدا فـنهض قائمـًا علـى أقدامـه فقالـت لـه مـا الـذي تريـد يـا مسـرور 

لها: أمضي إلى منزلي وآتي بمالي لعلي أنل منك آمالي، فقالت له: أفعل مـا تريـد ممـا بـدا لـك فمضـى  قال
  إلى منزله وأتاها بالمال جميعه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التسعين بعد السبعمائة 
ه وأتـى لهـا بالمـال جميعـه صـار يلعـب معهـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن مسرور لما مضى إلى منزل

وهي تغلبه ولم يقـدر أن يغلبهـا دورًا واحـدًا ولـم يـزاال كـذلك ثالثـة أيـاٍم حتـى أخـذت منـه جميـع مالـه فلمـا نفـد 
 ؟قـال أالعبـك علـى دكـان العطـارة قالـت لـه كـم يسـاوي تلـك الـدكان ؟ماله قالت له: يا مسرور مـا الـذي تريـد

بها خمسة أشـواط فغلبتـه، ثـم لعـب معهـا بهـا علـى الجـواري والعقـارات والبسـاتين  قال خمسمائة دينار فنلعب
والعمارات فأخذت منه ذلك كله وجميع ما يملكه، وبعد ذلك التفتت إليه وقالت له: هل بقي معك شـيء مـن 

  المال تلعب به.
ه ال قلـيًال وال فقال لها: وحق من أوقعني معـك فـي شـرك المحبـة مـا بقيـت يـدي تملـك شـيء مـن المـال وغيـر 

كثيرًا. فقالت له: كـل شـيء يكـون أولـه رضـًا ال يكـون آخـره ندامـة، فـإن كنـت نـدمت فخـذ مالـك واذهـب عنـا 
إلى حال سبيلك وأنا أجعلك في حل من قبلي قال مسرور وحق من قضى علينا بهذه األمور لو أردت أخـذ 

ا مســـرور حينئـــذ اذهـــب وأحضـــر روحـــي لكانـــت قليلـــة فـــي رضـــاك، فمـــا عشـــق قلبـــي أحـــدًا ســـواك فقالـــت: يـــ
  القاضي والشهود واكتب لي جميع األمالك والعقارات.

فقال: حبًا وكرامة ثم نهـض قائمـًا فـي الوقـت والسـاعة وأتـى بالقاضـي والشـهود وأحضـرهم عنـدها، فلمـا رآهـا 
روط القاضي طار عقله وذهب لبه وتبلبل خاطره من حسن أناملها وقال: يا سـيدتي ال أكتـب الحجـة إال بشـ

أن تشــتر العقــارات والجــواري واألمــالك وتصــير كلهــا تحــت تصــرفك وفــي حيازتــك. فقالــت: قــد اتفقنــا علــى 
ذلك، فاكتب لي حجة بأن ملك مسرور وجواريه ومـا تملكـه يـده ينقـل إلـى ملـك زيـن المواصـف بـثمن جملتـه 

  كذا وكذا فكتب القاضي ووضع الشهود خطوطهم على ذلك، وأخذت الحجة زين المواصف.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد السبعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن زين المواصف لما أخذت الحجة من القاضي مشتملة على أن جميع مـا 
جاريتها هبوب وقالت  كان ملكًا لمسرور صار ملكًا لها قالت له: يا مسرور اذهب إلى حال سبيلك فالتفتت

  له أنشد شيئًا من األشعار، فأنشد في شأن لعب الشطرنج هذه األبيات: 



 واشتكي الخسر والشطرنج والنظرا  أشكر الزمان وما قد حل بي وجرى

 ما مثلها في الورى أنثى وال ذكـرا  في حب جـاريٍة غـيداء نـاعـمةٍ 

 شًا تغلب البـشـراوقدمت لي جيو   قد فرقت لي سهامًا من لواحظـهـا

 فبادرتني وقالت لي خـذ الـحـذرا  حمرًا وبيضًا وفرسانـًا مـصـادمةٍ 

 في جنح ليٍل بهيٍم يشبه الـشـعـرا  وأهملتني إذا مـرت أنـامـلـهـا

 والوجد صير مني الدمع منهـمـرا  لم أستطع لخالص البيض أنقلـهـا

 بيض منكسـراكرت فأدبر جيش ال  بيادق ورخـوخ مـع فـــرازنة

 فاخترت تلك الجيوش البيض مقتمرا  خيرتـنـي بـين الـعـسـكـرين

 لي هم المراد وأما أنت فالـحـمـراوقلت لهم هذه الجيوش البيض تصلـح 

 ولم أكن عن رضاها أبلغ الـوطـرا والعبتني على رهـٍن رضـيت بـه

 الـقـمـراعلى وصال فتاة تشبـه  يا لهف قلبي ويا شوقي ويا حـزنـي

 على عقاري ولكن يألف الـنـظـرا ما القلب في حرٍق كـال وال أسـف

 أعاتب الدهر فيما تـم لـي وجـرى وصرت حيران مبهوتًا علـى وجـل

هل شارب الخمر يصحو عندما سكرا قالت فما لك مبهوتًا فقـلـت لـهـا
 ـحـجـراأن الن منها فؤاد يشبه ال أنسية سلبت عقلـي بـقـامـتـهـا

 على الرهان وال خوفـًا وال حـذرا أطبعت نفسي وقلت اليوم أملـكـهـا

 حتى بقيت على الحالين مفـتـقـرا ال زال يطمع قلبي في تواصـلـهـا

 ولو غدا في بحار الوجد مـنـحـدرا هل يرجع الصب عن عشٍق أضر به

 وطـرا أسير شوقي ووجد ما قضى فأصبح العـبـد ال مـال بـقـلـبـه

فلمــا ســمعت زيــن المواصــف هــذه األبيــات تعجبــت مــن فصــاحة لســانه وقالــت لــه: يــا مســرور دع عنــك هــذا 
الجنون وارجع إلى عقلك وأمض إلى حـال سـبيلك فقـد أفنيـت مالـك وعقـارك فـي لعـب الشـطرنج ولـم تحصـل 

يـا سـيدتي  غرضك وليس لك جهة من الجهات توصلك إليه، فالتفتت مسرور إلـى زيـن المواصـف وقـال لهـا
اطلبي أي شـيٍء ولـك كـل مـا تطلبينـه فـإني أجـيء بـه إليـك وأحضـره بـين يـديك. فقالـت: يـا مسـرور مـا بقـي 
معك شيء من المال فقال لها: يا منتهى اآلمال إذا لم يكن عندي شيء من المال تساعدني الرجـال فقالـت 

  ومهما طلبته يعطوني إياه.فقال لها: إن لي أقارب وأصحابًا  ؟له: هل الذي يعطي يصير مستطيعاً 
فقالت لـه أريـد منـك أربـع نـوافج مـن المسـك األذفـر وأربـع أواق مـن الغاليـة وأربعـة أرطـال مـن العنبـر وأربعـة 
آالف دينار وأربع مائة حلة من الديباج الملوكي المزركش فإن كنت يا مسرور تأتي بذلك األمر أبحـث لـك 



ار، ثم أن مسرور أخرج من عندها ليأتيها بالذي طلبتـه منـه، الوصال. فقال: هذا علي هين يا مخجلة األقم
فأرســلت خلفــه هبــوب الجاريــة حتــى تنظــر قــدره عنــد النــاس الــذي ذكــرهم لهــا، فبينمــا هــو يمشــي فــي شــوارع 

  المدينة إذ الحت منه التفاتة فرأى هبوب على بعد فوقف إلى أن لحقته.
ن سـيدتي أرسـلتني خلفـك مـن أجـل كـذا وكـذا. وأخبرتـه فقالـت لـه أ ؟فقال لها: يا هبـوب إلـى أيـن أنـت ذاهبـة

بما قالته لها زين المواصف من أوله إلى آخره. فقال لهـا: واهللا يـا هبـوب أن يـدي ال تملـك شـيئًا مـن المـال. 
فقال: كم من وعد ال يفي به صاحبه والمطل بالحب ال بد منه. فلما سـمعت  ؟قالت له: فألي شيء وعدتها

ه يـا مسـرور طـب نفسـًا وقـر عينـًا واهللا ألكـونن سـببًا فـي اتصـالك بهـا ثـم أنهـا تركتـه هبوب ذلك منه قالـت لـ
ومشت وما زالت ماشية إلى أن وصلت إلى سيدتها فبكت بكـاًء شـديدًا وقالـت لهـا: يـا سـيدتي واهللا أنـه رجـل 

  كبير المقدار ومحترم عند الناس.
لرجـل مـا وجـد عنـدنا قلبـًا رحيمـًا ألننـا أخـذنا مالـه فقالت لها سـيدتها: ال حيلـة فـي قضـاء اهللا تعـالى أن هـذا ا

ولم يجد عندنا مودة وال شفقة في الوصال وأن وصـلنه إلـى مـراده أخـاف أن يشـيع األمـر فقالـت لهـا هبـوب: 
يا سـيدتي مـا سـهل علينـا حالـه وأخـذ مالـه ولكـن مـا عنـدك إال أنـا وجاريتـك سـكوب فمـن يقـدر أن يـتكلم منـا 

لـــك أطرقـــت برأســـها إلــى األرض فقـــال لهـــا الجـــواري يــا ســـيدتي الـــرأي عنـــدنا أن فيــك ونحـــن جواريـــك فعنــد ذ
ترســلي خلفــه وتنعمــي عليــه وال تدعيــه يســأل أحــدًا مــن اللئــام فمــا أمــر الســؤال فقبلــت كــالم الجــواري ودعــت 

 بدواٍة وقرطاسًا وكتبت هذه األبيات: 

 الفـعـلإذا أسود جنح الليل فاتأت ب دنا الوصل يا مسرور فأبشر بال مطل

 فقد كنت في سكٍر وقد رد لي عقلي  وال تسأل األنذال في المال يا فـتـى

 وزدتك يا مسرور من فوقه وصلـي  فما لك مردوٌد عـلـيك جـمـيعـه

 على جور محبوٍب جفاك بال عـدل  ألنـك ذو صـبـٍر وفـيك حـالوةً 

 نا أهـلـيوال تعط أهماًال فيدري ب  فبادر لتحظى بالمنى ولـك الـهـنـا

وكل من ثمار الوصل في غيبة البعل  هلم إلينا مسرعـًا غـير مـبـطـئ
   ثم أنها طوت الكتاب وأعطته لجاريتها هبوب ومضت إلى مسرور فوجدته يبكي وينشد قول الشاعر: 

 ففتت األكباد من فـرط لـوعـتـي  وهب على قلبي نسيم من الـجـوى

 اضت جفوني في تزايد عبـرتـيوف  لقد زاد وجـدي بـعـد أحـبـتـي

 لصنم الحصى والصخر النت بسرعة  وعندي من األوهام مـا أن أبـح بـه

 وأحظى بما أرجوه من نيل بغـيتـي  أال ليت شعري هل أرى ما يسرنـي

 صبوتـي وأبرأ مما دخل القلب حلت  وتطوى ليالي الصد من بعد نشرهـا

 لمباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا



 

  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد السبعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مســرورًا لمــا زاد بــه الهيــام صــار ينشــد األشــعار وهــو فــي غايــة الشــوق 
فبينما هو يترنم بتلك األبيـات ويرددهـا إذ سـمعته هبـوب فطرقـت عليـه البـاب فقـام وفـتح لهـا فـدخلت وناولتـه 

فقالـت لـه يـا سـيدي أن فـي هـذا الكتـاب  ؟رأه وقال لها يا هبوب ما وراءك من أخبار سيدتكالكتاب فأخذه وق
  ما يغني عن رد الجواب وأنت من ذي األلباب ففرح مسرور فرحًا شديدًا وأنشد هذين البيتين: 

 وردت أني في الفؤاد أصونه  ورد الكتاب فسرنا مضمـونة

 لهوى مكنـونـهفكأنما در ا  وازدادت شوقًا عندما قبلتـه

ثــم أنــه كتــب كتابــًا لهــا وأعطــاه لهبــوب فأخذتــه وأتــت بــه إلــى زيــن المواصــف فلمــا وصــلت إليهــا بــه صــارت 
تشرح لها محاسنه وتذكر أوصافه وكرمه وصارت مساعدة لـه علـى جمـع شـمله فقالـت لهـا زيـن المواصـف: 

فلـم تسـتتم كالمهـا وٕاذا بـه قـد أقبـل  يا هبوب أنه أبطأ عن الوصول إلينا فقالت لها هبوب: إنه سيأتي سـريعاً 
وطرق الباب ففتحت له وأخذته وأجلسته عند سيدتها زين المواصف فسـلمت عليـه ورجعـت بـه وأجلسـته إلـى 
جانبها ثم قالت لجاريتها هبوب: هات له بدلة من أحسن ما يكون فقامت هبوب وأتت ببدلٍة مذهبـٍة فأخـذتها 

ة أيضـًا مـن أفخـر المالبـس ووضـعت علـى رأسـها سـبيكة مـن اللؤلـؤ وأفرغتها عليه وأفرغت على سـيدتها بدلـ
الرطب وربطت على السبيكة عصابة من الديباج مكللة بالدر والجوهر واليواقيت وأرخت من تحـت العصـبة 
ســالفتين ووضــعت فــي كــل ســالفة ياقوتــة حمــراء مرقومــة بالــذهب الوهــاج وأرخــت شــعرها كأنــه الليــل الــداج 

بالمسك والعنبر فقالت لها جاريتها هبـوب: اهللا يحفظـك مـن العـين فصـارت تمشـي  وتبخرت بالعود وتعطرت
  وتتبختر في خطواتها وتنعطف فأنشدت الجارية من بديع شعرها هذه األبيات: 

 وسطت على العشاق من لحظاتها  خجلت غصون البان من خطواتها

 كالشمس تشرق في دجى وفراتها  قمر تبدي في غياهب شعـرهـا

 بـحـياتـهـا ويموت فيها حالفاً   لمن باتت تتيه بحسـنـهـاطوبى 

فشكرتها زين المواصف، ثم أنهـا أقبلـت علـى مسـرور وهـي كالبـدر المشـهور فلمـا رآهـا مسـرور نهـض قائمـًا 
علــى قدميــه وقــال: إن صــدق قلبــي فمــا هــي إنســية وٕانمــا هــي مــن عــرائس الجنــة، ثــم أنهــا دعــت بالمائــدة 

ربوا وتلـذذوا وطربـوا ورفعـت سـفرة الطعـام وقـدموا سـفرة المـدام ودار بيـنهم الكـأس فحضرت ثـم أنهـم أكلـوا وشـ
والطاس وطابت لهم األنفاس ومأل الكأس مسـرور وقـال: يـا مـن أنـا عبـدها وهـي سـيدتي فقالـت: يـا مسـرور 
كــل مــن تمســك بدينــه وأكــل خبزنــا وملحنــا وجــب حقــه علينــا فخــل عنــك هــذه األمــور وأنــا أرد عليــك أمالكــك 

يع ما أخـذنا منـك، فقـال: يـا سـيدتي أنـت فـي حـل ممـا تذكرينـه وأن كنـت غـدرت فـي اليمـين الـذي بينـي وجم
وبينــك فأنــا أروح وأصــير مســلمًا، فقالــت جاريتهــا هبــوب: يــا ســيدتي أنــت صــغيرة الســن وتعــرفين كثيــرًا وأنــا 

، فقالت لها: يا هبـوب استشفع عندك باهللا العظيم، فإن لم تطيعيني وتجبري خاطري ال أنام عندك في الدار



ال يكــون إال مــا تريدينــه، قــومي جــددي لنــا مجلســًا فنهضــت الجاريــة هبــوب وجــددت مجلســًا وزينتــه وعطرتــه 
بأحسن العطر كمـا تحـب وتختـار وجهـزت الطعـام وأحضـرت المـدام ودار بيـنهم الكـأس والطـاس طابـت لهـم 

 األنفاس، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  الليلة الرابعة والتسعين بعد السبعمائة  وفي

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زيــن المواصــف لمــا أمــرت جاريتهــا هبــوب بتجديــد مجلــس األنــس قامــت 
وجددت الطعام والمدام ودار بينهم الكـأس والطـاس وطابـت لهـم األنفـاس فقالـت زيـن المواصـف: يـا مسـرور 

لحبنـــا تعـــاني فأنشـــيء لنـــا شـــعر بـــديع المعـــاني، فأنشـــد مســـرور هـــذه قـــد آن أوان اللقـــاء والتـــداني فـــإن كنـــت 
  القصيدة: 

 بحبل وصاٍل في الفراق تصرما  أسرت وفي قلبي لهيٌب تضرما

 وقد سلبت عقلي بخـٍد تـنـعـمـا  وحب فتاٍة كان قـلـبـي حـبـهـا

 وثغٍر يحاكي البرق حين تبـسـمـا  لها الحاجب المقرون والطرف أحور

 ودمعي حكى في حب هاتيك عندما  نين العمر عشـر وأربـعلها من س

 بوجه يفوق البدر في أفق السـمـا  فعانيهـا مـا بـين نـهـٍر وروضةٍ 

 وقلت سالم اهللا يا ساكن الحـمـى  وقفت لها شبـه األسـير مـهـابةً 

 بلطف حديث مثل در تـنـظـمـا  فردت سالمي عـنـد ذلـك رغـبة

 مرامي وصار القلب منها مصممـا  ا تحـقـقـتوحين رأت قولي لديه

 فقلت لها كفي عن الصب ألـومـا  وقالت أما هـذا الـكـالم جـهـالة

 فمثلك معشوقًا ومثلـى مـتـيمـا  فإن تقبليني اليوم فالخـطـب هـين

 وقالت ورب خالق األرض والسمـا  فلما رأت مني المرام تـبـسـمـت

 وما أنت إال للنصـارى مـالزمـا  ـهـايهودية أقسـى الـنـهـود ديت

 فإن تبع هذا الفعل تصبـح نـادمـا  فكيف ترى وصلي ولست بملـتـي

 ويصبح مثلي بالمـالم مـكـلـمـا  وتلعب بالدينين هل حل في الهـوى

 وتبقى على ديني ودينك محـرمـا  وتهوى به األديان في كـل وجـهةٍ 

 لتحفظ سري في هواك وتكـتـمـا  وتحلف باإلنجيل قـوًال مـحـقـقـاً 

 بأني على العهد الذي قد تـقـدمـا  وأحلف بالـتـوراة إيمـان صـادقٍ 

 وحلفتها مثلي يمينـًا مـعـظـمـا  حلفت على ديني وشرعي ومذهبـي



 فقالت أنا زين المواصف في الحما  وقلت لها ما االسم يا غاية المـنـى

 بك مشغوف الـفـؤاد مـتـيمـابح  فناديت يا زين المواصـف أنـنـي

 فصرت كئيب القلب والحال مغرما  وعاينت من تحت اللثام جمـالـهـا

 كثير غرام في الفؤاد تـحـكـمـا  فما زلت تحت الستر أخضع شاكـياً 

 أمالت لي وجهًا ضاحكًا متبسـمـا  فلما رأت حالي وفـرط تـولـهـي

 مسك جيدًا ومعصمـانوافج عطر ال  وهبت لنا ريح الـوصـال وعـرت

 وقبلت من فيها رحيقًا ومبـسـمـا  وقد عبقت منها األماكـن كـلـهـا

 وحللت وصال كان قبل مـحـرمـا  ومالت كغصن البان تحـت غـالئل

 بضم ولثم وارتشاف من الـلـمـى  وبتنا بجمع الشمل والشمل جـامـع

 تتـحـكـمـايكون قريبًا منك كي   وما زينة الدنيا سوى مـن تـحـبـه

 بوجه جميل فائق قمـر الـسـمـا  فلما تجلى الصبح قامـت وودعـت

 على الخد منثورًا وبعضها منظمـا  وقد أنشدت عند الوداع ودمـعـهـا

 المعـظـمـا وحسن الليالي واليمين فلم أنس عهد اهللا ما عشت في الورى

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  لة الخامسة والتسعين بعد السبعمائة وفي اللي
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مســرورًا لمــا أنشــد القصــيدة المــذكورة وســمعتها زيــن المواصــف أطربــت 
وقالت له: يا مسرور ما أحسـن معانيـك وال عـاش مـن يعاديـك، ثـم دخلـت المقصـورة ودعـت بمسـرور فـدخل 

ا ظـن أنـه محـال وفـرح بمـا نـال مـن طيـب الوصـال، فعنـد ذلـك عندها واحتضنها وعانقها وقبلها وبلغ منها م
قالت زين المواصف له: يا مسرور أن مالك حرام علينا حالل لك ألننـا قـد صـرنا أحبابـًا، ثـم أنهـا ردت إليـه 

قـال: نعـم لـي  ؟كل ما أخذته من األموال وقالت له: يا مسرور هل لك من روضـة نـأتي إليهـا ونتفـرج عليهـا
  ير.روضة ليس لها نظ

ثم مضى إلى منزله وأمر جواريه أن يصنعن طعامًا فاخرًا وأن يهيئن مجلسًا حسنًا وصحبة عظيمة، ثـم أنـه 
دعاها إلى منزله فحضرت هـي وجواريهـا فـأكلوا وشـربوا وتلـذذوا وطربـوا ودار بيـنهم الكـأس والطـاس وطابـت 

يـق أريـد أن أقولـه علـى العـود لهم األنفـاس وخـال كـل حبيـب بحبيبـه فقالـت: يـا مسـرور خطـر ببـالي شـعر رق
فقــال لهــا: قوليــه، فأخــذت العــود بيــدها وأصــلحت شــأنه وحركــت أوتــاره وحســنت النغمــات وأنشــدت تقــول هــذه 

  األبيات: 
 وصفا الصبوح لنا لدى األسحار  قد مال بي طرٌب من األوتـار



  
 فبدا الهوى بهتك األسـتـار  والحب يكشف عن فؤاٍد متـيم

 كالشمس تجلى في يد األقمار  صفاتهامع خمرة رقت بحسن 

 تمحو بصفو شائب األكـدار  في ليلٍة جاءت لنا بسرورهـا

 فلما فرغت من شعرها قالت: يا مسرور أنشدنا شيئًا من أشعارك ومتعنا بفواكه أثمارك فأنشد هذين البيتين: 

 ونغمة عود في رياض مقامنا  طربنا على بـدٍر يدير مـدامةً 

 سخيرًا وفي أنحائها غاية المنى  ومالت غصونهاوغنت قماريها 

فلما فرغ من شعره قالـت لـه زيـن المواصـف: أنشـد لنـا شـعر فيمـا رقـع لنـا أن كنـت مشـغوًال بحبنـا، فقـال حبـًا 
  وكرامة وأنشد هذه القصيدة: 

 في حب هذا الغزالـي  قف واستمع ما جرى لي

 ولحظه قـد غـزالـي  ريم رمانـي بـنـبـل

 في الحب ضاق احتيالي  ـقـًا وأنـيفتنت عـش

 محجوبة بالـنـصـال  هويت ذات داللٍ 

 وقدهـا ذو اعـتـدال  أبصرتها وسـط روضٍ 

 لما صنعت لمـقـالـي  سلمت قالـت سـالمـاً 

 اسمي وفاق جمـالـي  سألت ما االسم قـالـت

 فقلت رقي لـحـالـي  سميت زين المواصـف

 ب مثـالـيهيهات ص  فإن عـنـدي غـرامـاً 

 وطامعًا في وصـالـي  قالت فإن كنت تـهـوى

 يفـوق كـل نــوال  أريد مـاًال جـــزيالً 

 من الحرير الغـوالـي  أريد مـنـك ثـيابــاً 

 برسم لـيل وصـالـي  وربع قنطـار مـسـكٍ 

 من النفيس الـغـالـي  ولـؤلـؤ وعـقـيقــاً 

 من الحلي الحـوالـي  وفـضة ونـضـــار

 على عظيم اشتغـالـي  هرت صبرًا جمـيالً أظ

 فيا لـه مـن وصـال  فأنعمت لـي بـوصـلٍ 

 أقـول يا لـلـرجـال  أن المني الغير فـيهـا



 والوزن وزن اللـيالـي  لهـا شـعـور طـوالٍ 

 مثل اللظى في اشتعال  وخـدهـا فــيه وردٌ 

 ولحظها كالمـنـبـال  وجفنـهـا فـيه سـيفٌ 

 وريقـهـا كـالـزالل  ه خـمـرٌ وثغرهـا فـي

 حوى نظـام الـآللـي  كأنـه عــقـــد درٍ 

 ملـيحة فـي كـمـال  وجيدهـا جـيد ظـبـي

 ونهدهـا كـالـقـالل  وصـدرهـا كـرخـامٍ 

 معطر بـالـغـوالـي  وبطنـهـا فـيه طـي

 له انتـهـت آمـالـي  وتـحـت ذلـك شـيءٌ 

 ـوالـيمكلـثـم يا م  مربـوب وسـمـــينٌ 

 عليك أعرض حـالـي  كأنـه تـخـت مـلـكٍ 

 مصاطبًا بـتـعـالـي  بين العمودين تـلـقـى

 يدهي عقول الـرجـال  لكـنـه فـيه وصـفٌ 

 ونفـرٌة كـالـبـغـال  له شـفـاه كـبـــارٍ 

 ومشفٌر كـالـجـمـال  يبدو بـحـمـرة عـينٍ 

 بهمٍة فـي الـفـعـال  إذا أتـــيت إلـــيه

 بقـوٍة واحـتـفــال  ه حـر الـمـالقـيتلقا

 محلول عزٍم القـتـال  يرد كـل شـجـــاعٍ 

 بلحـيٍة فـي مـطـال  وتـارة تـلــقـــاه

 ذو بـهـجٍة وجـمـال  ينبـيك عـنـه مـلـيح

 مليحٌة في الـكـمـال  كمثل زين المـواصـف

 ونلت شـيئًا حـاللـي  أتـيت لـيًال إلـيهــا

 فاقت جميع اللـيالـي  مـعـهـاولـيلًة بـت 

 ووجهها كـالـهـالل  لما أتى الصبح قـامـت

 هز الرماح الغـوالـي  تهز مـنـهـا قـوامـاً 

 متى تعود الـلـيالـي  وودعتـنـي وقـالـت



 إذا أردت تـعـالــي  فقلت يا نـور عـينـي

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  سة والتسعين بعد السبعمائة وفي الليلة الساد

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مســرور لمــا انتهــى مــن إنشــاده القصــيدة طربــت زيــن المواصــف طربــًا  
ـــًا مـــن  عظيمـــًا وحصـــل لهـــا غايـــة اإلنشـــراح وقالـــت: يـــا مســـرور قـــد دنـــا الصـــباح ولـــم يبـــق إال الـــرواح خوف

هـا إلـى أن أوصـلها إلـى منزلهـا ومضـى إلـى محلـه اإلفتضاح فقال: حبًا وكرامة ثم نهض على قدميه وأتـى ب
وبات يفكر في محاسنها. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح هيأ لها هديـًة فـاخرًة وأتـى بهـا إليهـا وجلـس 

  عندها وأقام على ذلك مدة أيامًا وهما في أرغد عيش وأهنأه.
صــل إليهــا عــن قريــب فقالــت فــي ثــم أنــه ورد عليهــا فــي بعــض األيــام كتــاب مــن عنــد زوجهــا مضــمونه أنــه ي

نفســها ال ســلمه اهللا وال حيــاه ألنــه إن وصــل إلينــا تكــدر علينــا عيشــنا، يــا ليتنــي كنــت يئســت منــه، فلمــا أتــى 
ــًا مــن عنــد زوجــي  إليهــا مســرور جلــس يتحــدث معهــا علــى العــادة فقالــت لــه: يــا مســرور قــد ورد علينــا كتاب

فقــال  ؟ون العمـل ومــا ألحـٍد منــا عــن صـاحبه صــبرمضـمونه أنــه يصـل إلينــا مــن سـفره عــن قريـٍب فكيــف يكــ
لهــا: لســت أدري مــا يكــون بــل أنــت أخبــر وأدرى بــأخالق زوجــك وال ســيما أنــت مــن أعقــل النســاء صــاحبة 
الحيل التي تحتال بشيٍء تعجز عن مثلـه الرجـال، فقالـت: إنـه رجـٌل صـعٌب ولـه غيـرٌة علـى أهـل بيتـه ولكـن 

عليــه وســلم واجلــس إلــى جانبــه وقــل لــه: يــا أخــي أنــا رجــٌل عطــاٌر إذا قــدم مــن ســفره وســمعت بقدومــه فأقــدم 
واشتر منه شيئًا من أنواع العطارة وتردد عليه مرارًا وأطل معه الكالم، ومهما أمرك به فال تخالفه فيـه فلعـل 
ما احتال به يكون مصادفا، فقال لهـا: سـمعًا وطاعـًة وخـرج مسـرور مـن عنـدها، وقـد اشـتعلت فـي قلبـه نـار 

، فلما وصل زوجها إلـى الـدار فرحـت بوصـوله ورحبـت بـه وسـلمت عليـه فنظـر فـي وجههـا فـرأى فيـه المحبة
لون االصفرار، وكانت غسلت وجهها بالزعفران وعملت فيه بعض حيل النساء فسأل عـن حالهـا فـذكرت لـه 

ارت أنها مريضة من وقت ما سافرت هي والجـواري وقالـت لـه: إن قلوبنـا مشـغولٌة عليـك لطـول غيابـك وصـ
تشكو إليه مشقة الفراق وتبكي بدمٍع مهراق وتقول له: لو كان معك رفيق ما أحمل قلبي هذا الهم كلـه فبـاهللا 
عليك يـا سـيدي مـا بقيـت تسـافر إال برفيـٍق وال تقطـع عنـي أخبـارك ألجـل أن أكـون مطمئنـة القلـب والخـاطر 

  عليك.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  السابعة والتسعين بعد السبعمائة  وفي الليلة
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زيــن المواصــف لمــا قالــت لزوجهــا ال تســافر إال برفيــق وال تقطــع عنــي 
أخبــارك ألجــل أن أكــون مطمئنــة القلــب والخــاطر عليــك قــال لهــا: حبــًا وكرامــة واهللا أن أمــرك رشــيٌد ورأيــك 

تريدينه ثم أنه خرج بشيء من بضاعته إلى دكانـه وفتحهـا وجلـس  سديٌد، وحياتك على قلبي ما يكون إال ما



يبيع في السوق فبينما هو في دكانـه وٕاذا بمسـرور أقبـل وسـلم عليـه وجلـس إلـى جانبـه وصـار يحييـه ومكـث 
يتحدث معه ساعًة ثم أخرج كيسًا وحله وأخـرج منـه ذهبـًا ودفعـه إلـى زوج زيـن المواصـف وقـال لـه: أعطنـي 

ٌء من أنواع العطارة ألبيعه في دكاني، فقال له سمعًا وطاعًة ثم أعطاه الذي طلبه وصـار بهذه الدنانير شي
مسرور يتردد عليه أيامًا فالتفت إليه زوج زين المواصف وقال له: أنا مرادي رجٌل أشاركه فـي المتجـر فقـال 

لـف مـاًال عظيمـًا وأنـا له مسرور أنا األخر مرادي رجل أشاركه في المتجر ألن أبي كان تاجرًا في اليمن وخ
خائٌف على ذهابه، فالتفت إليه زوج زين المواصف وقـال لـه: هـل لـك أن تكـون رفيقـًا لـي وصـاحبًا وصـديقًا 

فقال لـه مسـرور: حبـًا وكرامـة ثـم أنـه أخـذه وأتـى  ؟في السفر والحضر وأعلمك البيع والشراء واألخذ والعطاء
ه زين المواصف وقال لها: أني رافقـت رفيقـًا ودعوتـه إلـى به إلى منزله وأجلسه في الدهليز ودخل إلى زوجت

  الضيافة فجهزي لنا ضيافًة حسنًة ففرحت زين المواصف وعرفت أنه مسرور حين تم تدبير حياتها.
فلمـــا حضـــر مســـرور فـــي دار زوج زيـــن المواصـــف قـــال لهـــا: اخرجـــي إليـــه ورحبـــي بـــه وقـــولي لـــه: آنســـتنا  

دام رجٍل غريب أجنبي أعوذ باهللا ولو قطعتني قطعًا مـا أحضـر فغضبت زين المواصف وقالت: تحضرني ق
قدامه فقـال لهـا زوجهـا: ألي شـيٍء تسـتحين منـه وهـو نصـراني ونحـن يهـود ونصـير أصـحابًا فقالـت: أنـا مـا 
أشتهي أن أحضر قدام الرجل األجنبي الـذي مـا نظرتـه عينـي قـط وال أعرفـه، فظـن زوجهـا أنهـا صـادقٌة فـي 

جهــا حتـى قامـت وتلفلفـت وأخــذت الطعـام وخرجـت إلـى مســرور ورحبـت بـه فـأطرق رأســه قولهـا ولـم يـزل يعال
إلــى األرض كأنــه مســتٍح، فنظــر إلــى إطراقــه وقــال: ال شــك إن هــذا زاهــٌد فــأكلوا كفــايتهم، ثــم رفعــوا الطعــام 
وقــــدموا المــــدام فجلســــت زيــــن المواصــــف قبــــال مســــرور وصــــارت تنظــــره وينظرهــــا إلــــى أن مضــــى النهــــار، 

رور إلـى منزلـه والتهبـت فـي قلبـه النـار وأمـا زوج زيـن المواصـف فإنـه صـار مفتكـر فـي لطـف فانصرف مسـ
  صاحبه وفي حسنه.

فلما أقبل الليل قدمت إليه زوجتـه طعامـًا ليتعشـى كعادتـه، وكـان عنـده فـي الـدار طيـرًا هـزارًا إذا جلـس يأكـل 
مسرورًا، فصار يرفرف عليـه كلمـا يأتي ذلك الطير ويأكل معه ويرفرف على رأسه وكان ذلك يطير قد ألف 

جلس على الطعام فحين غاب مسرور وحضر صاحبه لم يعرفه ولم يقرب منه فصار مفتكـرًا فـي أمـر ذلـك 
الطير وفي بعده عنه وأما زين المواصف فإنها لـم تـنم بـل صـار قلبهـا مشـغوًال بمسـرور واسـتمر ذلـك األمـر 

ونقـد عليهـا وهـي مشـغولة البـال فـأنكر عليهـا، وفـي رابـع ليلـٍة  إلى ثاني ليلٍة وثالث ليلٍة ففهـم اليهـودي أمرهـا
انتبه من منامه نصف الليل فسمع زوجته تلهج في منامها بذكر مسرور وهي نائمٌة في حضـنه فـأنكر ذلـك 
عليها وكتم أمره، فلما أصبح الصباح ذهـب إلـى دكانـه وجلـس فيهـا فبينمـا هـو جـالٌس وٕاذا بمسـرور قـد أقبـل 

عليــه الســالم وقــال: مرحبــًا يــا أخــي ثــم قــال: إنــي مشــتاٌق إليــك وجلــس يتحــدث معــه ســاعًة وســلم عليــه فــرد 
  زمانيًة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد السبعمائة 
يـا أخـي إلـى قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن مسـرور جلـس مـع اليهـودي سـاعًة ثـم قـال لـه اليهـودي: قـم 

منزلي حتى نعقـد المؤاخـاة فقـال مسـرور: حبـًا وكرامـة، فلمـا وصـل إلـى المنـزل تقـدم اليهـودي وأخبـر زوجتـه 
بقدوم مسرور وأنه يريد أن يتجر هـو وٕايـاه ويؤاخيـه وقـال لهـا: هيئـي لنـا مجلسـًا حسـنًا وال بـد أنـك تحضـرين 

دام هـذا الرجـل الغريـب فمـا لـي غـرض أحضـر معنا وتنظرين المؤاخاة فقالـت لـه: بـاهللا عليـك ال تحضـرني قـ
قدامه فسكت عنها وأمر الجواري أن يقدمن الطعام والشراب، ثم إنه استدعى بالطير الهزار فنـزل فـي حجـر 

  مسرور ولم يعرف صاحبه.
قــال: مســرور والحـال أن زوجتــه طــول الليــل تلهـج فــي منامهــا بهــذا  ؟فعنـد ذلــك قــال لـه: يــا ســيدي مــا اسـمك

رأسـه فنظرهـا وهـي تشـير إليـه وتغمـزه بحاجبهـا فعـرف أن الليلـة قـد تمـت إليـه فقـال: يـا سـيدي  االسم ثم رفـع
أمهلنـــي حتـــى أجـــيء بـــأوالد عمـــي يحضـــروه المؤاخـــاة فقـــال لـــه مســـرور: أفعـــل مـــا بـــدا لـــك فقـــام زوج زيـــن 

  المواصف وخرج من المجلس.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  والتسعين بعد السبعمائة  وفي الليلة التاسعة

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زوج زيــن المواصــف قــال لمســرور: أمهلنــي حتــى أجــيء بــأوالد عمــي  
ليحضــروا وأعقــد المؤاخــاة بينــي وبينــك ثــم مشــى وجــاء مــن وراء المجلــس ووقــف وكــان هنــاك طاقــٌة تشــرف 

بزين المواصف قالت لجاريتهـا هبـوب: أيـن راح  عليهما فجاء إليها وصار ينظرهما منها وهما اليذكرانه وٕاذا
قالت: خارج الدار فقالـت لهـا: أغلقـي البـاب ومكنيـه بالحديـد وال تفتحـي لـه حتـى يـدق البـاب بعـد أن  ؟سيدك

تخبرينــي، قالــت الجاريــة: وهــو كــذلك، كــل ذلــك وزجهــا يعــاين حــالهم ثــم أن زيــن المواصــف أخــذت الكــأس 
اءت إلـى مسـرور فقـام لهـا وتلقـاه وقـال لهـا: واهللا أن ريقـك أحلـى مـن وطيبته بماء الـورد وسـحيق المسـك وجـ

الشــراب وصــارت تســقيه ويســقيها وبعــد ذلــك رشــته بمــاء الــورد مــن فوقــه إلــى قدمــه حتــى فاحــت رائحتــه فــي 
المجلس، كل ذلك وزوجها ينظر إليهما ويتعجب من شدة الحب الذي بينهما، وقـد امـتأل قلبـه غيظـًا ممـا قـد 

غضــب وغــار غيــرًة عظيمــًة فــأتى إلــى البــاب فوجــده مغلقــًا فطرقــه طرقــًا قويــًا مــن شــدة غيظــه، رآه ولحقــه ال
فقالـت الجاريــة: يــا ســيدتي قــد جــاء ســيدي فقالــت: افتحـي لــه البــاب فــال رده اهللا بســالمٍة فمضــت هبــوب إلــى 

تح لــيًال والنهــارًا قالــت: هكــذا فــي غيابــك لــم يــزل مغلقــًا وال يفــ ؟البــاب وفتحتــه فقــال لهــا: مالــك تغلقــين البــاب
فقـال: أحسـنت فإنــه يعجبنـي ذلــك ثـم دخــل علـى مســرور وهـو يضـحك ولكنــه كـتم أمــره وقـال لــه: يـا مســرور 
دعنــا مــن المؤاخــاة فــي هــذا اليــوم فقــال ســمعًا وطاعــًة أفعــل مــا تريــد فعنــد ذلــك مضــى مســرور إلــى منزلــه، 

اطره فــي غايــة التكــدير فقــال فــي وصــار زوج زيــن المواصــف مفتكــرًا فــي أمــره ال يــدري مــا يصــنع وصــار خــ



نفسه حتى الهزار أنكرني والجواري أغلقت األبواب في وجهي وولين إلى غيري، ثم أنه صار من شـدة قهـره 
 يردد إنشاد هذه األبيات: 

 بلـذة أياٍم وعـيٍش تـصـرمـا  لقد عاش مسرور زمانًا منعـمـاً 

 تـضـرمـاوقلبي بنيران يزيد   تعاندنـي األيام فـيمـن أحـبـه

 وال زلت في ذاك الجمال مهيما  صفا لك دهٌر بالمليحة قد مضـى

 فأصبح قلبي في هواها متـيمـا  لقد عاينت عيني حسن جمالـهـا

 بعذٍب ثناياها رحيقًا على ظـمـا  لقد طالما أرشفتني مع الـرضـا

 وصرت لغيري في الغرام مسلما  فما لك يا طير الهزار تركتـنـي

 تنبه أجفانـي إذا كـن نـومـا  ت عيني أمورًا عجـيبةً وقد أبصر 

 وطير هزاري لم يكن لي محوما  رأيت حبيبي قد أضاع مـودتـي

 أراد قضاًء في الخليفة أبـرمـا  وحق إله العـالـمـين الـذي إذا

 وتقـدمـا بجهل دنا من وصلها  ألفعل ما يستوجب الظالـم الـذي

 ن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت ع

  
  وفي الليلة الثمانمائة 

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن مســـرور لمـــا أنشـــد األبيـــات المـــذكورة وســـمعت زيـــن المواصـــف شـــعره 
فقالــت الجاريــة: مــا ســمعته فــي  ؟ارتعــدت فرائصــها واصــفر لونهــا وقالــت لجاريتهــا: هــل ســمعت هــذا الشــعر

وقـال فـي نفسـه: إن لـم أغربهـا عـن أوطانهـا لـم يرجعـا عمـا  عمري صحيٌح صار يبيع في كل مـا تملكـه يـده
هما فيه أبدًا، فلما بـاع جميـع أمالكـه كتـب كتابـًا مـزورًا ثـم قـرأه عليهـا وادعـى أن هـذا الكتـاب جـاء مـن عنـد 

قـال: اثنـي عشـر يومـًا فأجابتـه  ؟أوالد عمه، يتضمن طلـب زيارتـه لهـم هـو وزوجتـه فقالـت: وكـم نقـيم عنـدهم
قـال: خـذي مـنهن هبـوب وسـكوب ودعـي هنـا خطـوب،  ؟ت له: هل آخـذ معـي بعـض الجـواريإلى ذلك وقال

ثــم هيــأ لهــن هودجــًا مليحــًا، وعــزم علــى الرحيــل بهــن فأرســلت زيــن المواصــف إلــى مســرور أن فــات الميعــاد 
 الــذي بيننــا، ولــم نــأت فــأعلم أنــه قــد عمــل علينــا حيلــًة ودبــر لنــا مكيــدًة وأبعــدنا عــن بعضــنا فــال تــنس العهــود

والمواثيق التي بيننا فإني أخاف من حيله ومكـره ثـم إن زوجهـا جهـز حالـه للسـفر وأمـا زيـن المواصـف فإنهـا 
  صارت تبكي وتنتحب وال يقر لها قرار في ليل وال نهار، فلما رأى زوجها ذلك لم ينكر عليها.

جميــع ذلــك عنــد فلمــا رأت زيــن المواصــف أن زوجهــا ال بــد لــه مــن الســفر لمــت قماشــها ومتاعهــا وأودعــت  
أختها وأخبرتها بما جرى لها وودعتها وخرجت من عنـدها وهـي تبكـي ثـم رجعـت إلـى بيتهـا فـرأت زوجهـا قـد 
أحضر الجمال وصار يضع عليهـا األحمـال وهيـأ لـزين المواصـف أحسـن الجمـال فلمـا رأت زيـن المواصـف 



خرجـــت إلـــى البـــاب األول أنـــه ال بـــد مـــن فراقهـــا لمســـرور، تحيـــرت فـــاتفق أن زوجهـــا خـــرج لـــبعض أشـــغاله ف
  وكتبت عليه هذه األبيات.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الواحدة بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زيــن المواصــف لمــا رأت زوجهــا أحضــر لهــا الجمــال وعلمــت بالســفر 

  لى الباب األول وكتبت هذه األبيات: تحيرت فاتفق أن زوجها خرج لبعض أشغاله فخرجت إ
 من الصب للمحبوب عند فراقـنـا  أال يا حمام الدار بـلـغ سـالمـنـا

 وندمًا على ما كان من طيب وقتنـا  وبـلـغـه أنـي ال أزال حــزينةً 

 حزينًا على ما قد مضى من سرورنا  كما أن حـبـي ال يزال مـتـيمـاً 

 وفزنا بوصل ليلـنـا ونـهـارنـا  هـنـاقضينا زمانًا بالمـسـرة والـ

 علينا غراب البين ينعي فـراقـنـا  فلم نستفق إال والصـبـح صـائحـاً 

 المـسـاكـنـا فيا ليتنا لم نخل تلك  رحلنا وخلينـا الـديار بـال قـعـاً 

  أتت الباب الثاني وكتبت عليه هذه األبيات: 
 نصيبي في الدياجي وأخـبـرا جمال  أيا واصًال للبـاب بـالـلـه انـظـرا

 وال ينفعه الدمع الـذي بـالـبـكـا  بأني أبكـي أن تـذكـرت وصـلـه

 فضع فوق رأسك من تراٍب وغبـرا جرى فإن لم تجد صبرًا على ما أصابنا

 قـدرا وعش صابرًا فاللـه لـألمـر  وسافر إلى شرق البالد وغـربـهـا

  شديدًا وكتبت عليه هذه األبيات:  ثم أتت إلى الباب الثالث وبكت بكاءً 
 فمر على األبواب واقرأ سطورهـا  رويدك يا مسـرور أن زرت دارهـا

 فكم طعمت حلو الليالـي ومـرهـا  وال تنس عهد الود أن كنت صـادقـاً 

 فقد تركت فيك الهنـا وسـرورهـا  فباهللا يا مسرور ال تنـس قـربـهـا

 وأنت متى ما جئت أرخت ستورهـا  ـاإال فابك أيام الـوصـال وطـيبـه

 وخض بحارها واستقص عنا برورها  فسافر قصيبات الـبـالد ألجـلـنـا

 وفرط ظالم الهجر أطفـأ نـورهـا  لقد ذهبت عنا لـيالـي وصـالـنـا

 بروٍض األماني إذا قطفنا زهورهـا  رعي اهللا أيامًا مضت مـا أسـرهـا

 أبى اللـه إال وردهـا وصـدروهـا  فهال استمرت مثل ما كنت أرتـجـي

 وأوفى إذا وافت لربـي نـذورهـا  فهل ترجع األيام تجمع شـمـلـنـا



 سطـورهـا يخط على لوح الجبين  وكن عالمًا أن األمور بـكـف مـن

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية بعد الثمانمائة 

لملك السعيد أن زيـن المواصـف لمـا كتبـت علـى البـاب الثالـث األبيـات المـذكورة حضـرت قالت: بلغني أيها ا
  بين يدي زوجها فحملها على الهودج الذي صنعه لها فلما صارت على ظهر البعير أنشدت هذه األبيات: 

 وقد طالما زدنا هناك تـجـمـال  عليك سالم اهللا يا مـنـزًال خـال

 لباليه حتى في الصبـابة أقـتـال  فليت زماني في ذراك تصرمـت

 شغفت به ولم أدر ما قد تحصـال  جزعت على بعدي وشوقي لموطنٍ 

 أوال تروق كما راقت لنـا فـيه  فيا ليت شعري هل أرى فيه عودةً 

فقــال لهــا زوجهــا: يــا زيــن المواصــف ال تحزنــي علــى فــراق منزلــك فإنــك ســتعودين إليــه عمــا قريــب وصــار  
فهــا ثــم ســاروا حتــى خرجــوا إلــى ظــاهر البلــد واســتقبلوا الطريــق وعلمــت بــأن الفــراق قــد يطيــب خاطرهــا ويالط

تحقق فعظم ذلك عليها كل هذا ومسرور قاعد في منزله متفكٌر في أمـره وأمـر محبوبتـه فـأحس قلبـه بـالفراق 
بيــات فــنهض قائمــًا علــى قدميــه مــن وقتــه وســاعته وســار حتــى جــاء إلــى منزلهــا فــرأى البــاب مقفــوًال ورأى األ

التي كتبتها زين المواصف، فقرأ ما على الباب األول فلما قـرأه وقـع علـى األرض مغشـيًا عليـه ثـم أفـاق مـن 
غشيته وفتح الباب األول ودخل إلى البـاب الثـاني فـرأى مـا كتبتـه وكـذلك البـاب الثالـث فلمـا قـرأ علـى جميـع 

رع فــي خطــاه حتــى لحــق بالركــب فرآهــا فــي هــذه الكتابــة زاد بــه الغــرام والشــوق والهيــام، فخــرج فــي أثرهــا يســ
آخرهـــا وزوجهـــا فـــي أولـــه ألجـــل حوائجـــه فلمـــا رآهـــا تعلـــق بـــالهودج باكيـــًا حزينـــًا مـــن ألـــم الفـــراق وأنشـــد هـــذه 

 األبيات: 

 بسهاٍم الصدود طول السنينـا  ليت شعري بأي ذنب رمينـا

 عندما زدت في هواك شجونا  يا منى القلب جئت للدار يوماً 

 فشكوت النوى وزدت أنينـا  يار قفـرًا بـبـابفرأيت الد

 أين راحوا وصار قلبي رهينا  وسألت الجدار عن كل قصدي

 صيروا الوجد في الفؤاد كمينا  قال ساروا عن المنازل حتـى

 العالمينا فعل أهل الوفى من  كتبت لي على الجدار سطوراً 

  فلما سمعت زين المواصف هذا الشعر، علمت أنه مسرور.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الثالثة بعد الثمانمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن زيـن المواصـف لمـا سـمعت منـه هـذا الشـعر علمـت أنـه مسـرور فبكـت 

ور ذلـك هي وجواريها ثـم قالـت لـه: يـا مسـرور سـألتك بـاهللا أن ترجـع عنـا لـئال يـراك ويرانـي، فلمـا سـمع مسـر 
  غشي عليه فلما أفاق ودعا بعضهما وأنشد هذه األبيات: 

 قبل الصباح وهبت نسمة الـبـادي نادى الرحيل سحيرًا في الدجى الهادى

 وأسرع الركب لما زمزم الـحـادي  شدوا المطايا وجدوا في ترحـلـهـم

 وعجلوا سيرهم فـي ذلـك الـوادي  وعطروا أرضهم في كـل نـاحـيةٍ 

 وغادروني على آثـارهـم غـادي  مهجتي عشقًا وقـد رحـلـوا تملكوا

 حتى بللت الثرى من دمعي الغـادي  يا جيرة مقصدي أن ال أفـارقـهـم

 بـأكـبـادي يد الفراق على رغمي  يا ويح قلبي بعد البعد ما صـنـعـت

الصــباح خشــيًة مــن ومــا زال مســرور مالزمــًا للركــب وهــو يبكــي وينتحــب وهــي تســتعطفه فــي أن يرجــع قبــل 
اإلفتضــاح فتقــدم إلــى الهــودج وودعهــا ثــاني مــرة وغشــي عليــه ســاعًة زمانيــًة فلمــا أفــاق وجــدهم ســائرين فعنــد 
ذلـك رجــع مســرور إلـى دار زيــن المواصــف وهـو فــي غايــة اإلشـتياق فرآهــا خاليــة مـن األضــاب موحشــًة مــن 

جسـده وقـد غشـي عليـه سـاعًة مـن األحباب فبكى حتى بل الثياب وغشي عليه وكـادت أن تخـرج روحـه مـن 
الزمان، فلما أفاق قام وتوجه إلى منزله وصار متحيرًا من أجل ذلك بـاكي العـين، ولـم يـزل علـى هـذا الحـال 

  مدة عشرة أياٍم، هذا ما كان من أمر مسرور.
مـدة وأما ما كان من أمر زين المواصف فإنها عرفت أن الحيلة قد تمت عليها فأن زوجهـا مـازال سـائرًا بهـا 

عشرة أياٍم ثم أنزلها في بعض المـدن فكتبـت زيـن المواصـف كتابـًا لمسـرور وناولتـه لجاريتهـا هبـوب، وقالـت 
لهــا: أرســلي هــذا الكتــاب إلــى مســرور ليعــرف كيــف تمــت الحيلــة علينــا وكيــف غــدر بنــا اليهــودي فأخــذت 

فبكـى حتـى بـل التـراب  الجارية منها الكتـاب وأرسـلته إلـى مسـرور فلمـا وصـل إليـه عظـم عليـه هـذا الخطـاب
  وكتب كتابًا وأرسله إلى زين المواصف وختمه بهذين البيتين: 

 وكيف يسلوا الذي في حر نيران  كيف الطريق إلى أبواب سلوان

 أحـيان فليت منها لدينا بعـض  ما كان أطيب أوقاتًا لهم سلفـت

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  بعد الثمانمائة  وفي الليلة الرابعة

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن مســرور كتــب الكتــاب وأرســله إلــى زيــن المواصــف فلمــا وصــل إليهــا  
أخذتـــه وقرأتـــه وأعطتـــه لجاريتهـــا هبـــوب وقالـــت لهـــا: اكتمـــي خبـــره فعلـــم زوجهـــا أنهمـــا يتراســـالن فأخـــذ زيـــن 



ي بعـض المـدن هـذا مـا كـان مـن أمـر المواصف وجواريها وسـافر بهـن مسـافة عشـرين يومـًا. ثـم نـزل بهـن فـ
  زين المواصف.

وأما ما كان من أمر مسرور فإنه صار ال يهنأ له نوم وال يقر له قرار ولم يكن له اصطبار ولـم يـزل كـذلك 
إذ هجعت عيناه في بعض الليالي فرأى في منامه أن زين المواصـف قـد جـاءت إليـه فـي الروضـة وصـارت 

فطار عقله وذهل لبه وهملت عيناه بالدموع وقد أصبح قلبه في غاية الولـوع  تعانقه فانتبه من نومه فلم يرها
 فأنشد هذه األبيات: 

 فهيج أشـواقـي وزاد هـيامـي  سالٌم على من زار في النوم طيفها

 برؤية طيف زارني بمـنـامـي  وقد قمت من ذاك المنام مولـعـاً 

 هوى وسقاميوتشفي غليلي في ال  فهل تصدق األحالم فيمن أحـبـه

 وطورًا تواسيني بطيب كـالمـي  فطورًا تعاطيني وطورًا تهملنـي

 وصارت عيوني بالدموع دوامـي  ولما انقضى في المنام عتـابـنـاً 

 رحيٌق أرى رياه مسـك خـتـام  رضبت رضابًا من لماها كـأنـه

 وقد نلت منها منيتـي ومـرادي  عجبت لما قد كان في النوم بيننـا

 من الطيف إال لوعتي وغرامـي  قمت من ذاك المنام ولم أجـدوقد 

 مـدام وأمسيت سكرانـًا بـغـير  فأصبحت كالمجنون حين رأيتـهـا

فبكى مسرور بكاًء شديدًا لما سـمع هـذا الكـالم وفهـم الشـعر والنظـام وكانـت أختهـا تعـرف مـا همـا عليـه مـن 
ليـك يـا مسـرور كـف عـن هـذا المنـزل لـئال يشـعر أحـد فـيظن العشق والغرام والوجد والهيام فقالـت لـه: بـاهللا ع

أنك تأتي مـن أجلـي ألنـك رحلـت أختـي وتريـد أن ترحلنـي أنـا األخـرى وأنـت تعـرف لـوال أنـت مـا خلـت الـدار 
  من سكانها فتسل عنها واتركها فقد مضى ما مضى.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  انمائة وفي الليلة الخامسة بعد الثم

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن أخـت زيـن المواصـف قالـت لهـا: قلـت سأمضـي فلمـا سـمع مسـرور ذلـك 
فقالـت: مـا  ؟من أختها بكى بكاًء شديدًا وقال لها: يا نسيم لو قدرت أن أطير شوقًا إليها فكيف أتسـلى عنهـا

نــدك وتــردي لنــا جوابــًا ليطيــب خــاطري لــك حيلــًة إال الصــبر فقــال لهــا: ســألتك بــاهللا أن تكتبــي لهــا كــل مــا ع
وتنطفــئ النــار التــي فــي ضــمائري فقالــت حبــًا وكرامــًة ثــم أعطنــي دواًة وقرطاســًا وصــار مســرور يصــف لهــا 
شدة شوقه وما يكابده من ألم الفراق ويقول: إن هذا الشوق عن لسان الهائم الحزين المفـارق المسـكين الـذي 

يبكــي بــدموٍع غــزار قــد قرحــت الــدموع أجفانــه، وأضــرمت فــي كبــده  ال يقــر لــه قــرار فــي ليــل وال فــي نهــار بــل



أحزانــه وطــال تأســفه وكثــر تلهفــه مثــل طيــر نقــد ألفــه وعجــل تلفــه فيــا أســفي مــن مفارقتــك ويــا لهفــي علــى 
معاشــرتك لقــد ضــر جســمي النحــول ودمعــي صــار فــي خمــول وضــاقت علــي الجبــال والســهول فأمســيت مــن 

  فرط وجدي أقول: 
 زادت إلى سكانها أشـواقـي  منازل باقيوجدي على تلك ال

 وبكأس حبكم سقاني الساقـي  وبعثت نحوكم حديث صبابتـي

 جرت الجفون بدمعة المهراق  وعلى رحيلكم وبعـد دياركـم

 فالقلب منـي زائد اإلحـراق  يا حادي األظعان عرج بالحمى

  ما أن له غير اللمى من راقي  واقرأ سالمي للحبيب وقل لـه

 ورمى حشاشته بسهم فـراق  ودى الزمان به فشتت شملـهأ

 من بعد فرقتهم وما أنا القـي  بلغ لهم وجدي وشدة لوعتـي

 أوفي لكم بالعهد والمـيثـاق  قسمًا بحبكـم يمـينـًا أنـنـي

 كيف السلو لعاشق مشـتـاق  ما ملت قٌط وال سلوت هواكم

 في األوراق ممزوجًة بالمسك  فغلبكم مني السـالم تـحـية

فتعجبــت أختهــا نســيم مــن فصــاحة لســانه وحســن معانيــه ورقــة أشــعاره فرقــت لــه وختمــت الكتــاب بالمســك  
األذفــر وبخرتــه بالنــد والعنبــر وأوصــلته إلــى بعــض التجــار وقالــت لــه: ال تســلم هــذا إال ألختــي أو جاريتهــا 

مـن إمـالء مسـرور وعرفـت نفسـه هبوب فقال حبًا وكرامة فلما وصل الكتاب إلى زين المواصـف عرفـت أنـه 
فيه بلطف معانيه فقبلته ووضعته على عينيها وأجرت الدموع من جفنيهـا ولـم تـزل تبكـي حتـى غشـي عليهـا 
فلمــا أفاقــت دعــت بــدواٍة وقرطــاٍس وكتبــت لــه الجــواب ووصــفت شــوقها وغرامهــا ووجــدها ومــا هــي فيــه مــن 

  د عليه.الحنين إلى األحباب وشكت حالها إليه وما نالها من الوج
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن زيــن المواصــف لمــا كتبــت جــواب الكتــاب لمســرور وقالــت لــه: إن هــذا 

د بـي الفكـر ومـا كتاب إلى سيدي ومالك رقي وموالي وصاحب سري ونجواني أما بعد فقد أقلقني السهر وزا
لي على بعدك مصطبر يا مـن حسـنه يفـوق الشـمس والقمـر فالشـوق أقلقنـي والوجـد أهلكنـي وكيـف ال أكـون 
كذلك وأنا مع الهالكين فيا بهجـة الـدنيا وزينـة األحيـاء هـل لمـن انقطعـت أنفاسـه أن يطيـب كأسـه ال هـو مـع 

  األحياء وال مع األموات، ثم أنشدت هذه األبيات: 
 فو اهللا مالي عنك صبر وال سلوى  رور قد هيج البـلـوىكتابك يا مس



  ومن ماء دمعي دائمًا لم أزل أروى  ولما قرأت الخط حنت جوارحـي

 فلم أدر طعم المن بعدك والسلـوى  ولو كنت طيرًا طرت في جنح ليلةٍ 

 أقـوى فإني على حر التفـرق ال  حراٌم علي العيش من بعد بعـدكـم

سحيق المسك والعنبر وختمتـه وأرسـلته مـع بعـض التجـار وقالـت لـه: ال تسـلمه إال ألختـي ثم قربت الكتاب ب
  نسيم فلما وصل إلى أختها نسيم أوصلته إلى مسرور فقبله ووضعه على يمينه وبكى حتى غشي عليه.

هذا ما كان من أمرهما، وأمـا مـا كـان مـن أمـر زوج زيـن المواصـف فإنـه لمـا علـم بالمراسـالت بينهمـا صـار 
يرحـل بهــا وبجاريتهـا مــن محـل إلــى محـل فقالــت لـه زيــن المواصـف: ســبحان اهللا إلـى أيــن تسـير بنــا وتبعــدنا 

قال: إلى أن أقطع بكم سنة حتى ال يصل إليكن مراسـالت مـن مسـرور انظـري كيـف أخـذتن  ؟عن األوطان
ر علــى جميــع مــالي وأعطيتــه لمســرور فكــل شــيء ضــاع إلــى أخــذه مــنكن وانظــري هــل يــتمكن مســرور ويقــد

خالصكن مـن يـدي ثـم أنـه مضـى إلـى الحـداد وصـنع لهـن ثالثـة قيـود مـن الحديـد وأتـى بهـا إلـيهن ونـزع مـا 
كــان علــيهن مــن الثيــاب الحريــر وألبســهن ثيابــًا مــن الشــعر وصــار يبخــرهن بالكبريــت ثــم جــاء إلــيهن بالحــداد 

فلمـا رآهـا الحـداد غـاب عـن  وقال له: ضع هذه القيود في أرجل أولئك الجواري فأول ما قدم زيـن المواصـف
فقـال:  ؟صوابه وعض على أنامله وطار عقله من رأسه وزاد غرامه وقال لليهـودي: مـا ذنـب أولئـك الجـواري

إنهــن جــواري وســرقن مــالي وهــربن منــي فقــال لــه الحــداد: خيــب اهللا ظنــك واهللا لــو كانــت هــذه الجاريــة عنــد 
يضـًا ال يظهـر عليهـا عالمـة السـرقة وال يقـدر علـى قاضي القضاة وأذنبـت كـل يـوم ألـف ذنـٍب ال يؤاخـذها وأ

وضــع الحديــد فــي رجليهــا ثــم ســأله أن ال يقيــدها وصــار يستشــفع عنــده فــي عــدم تقييــدها فلمــا نظــرت الحــداد 
  وهو يستشفع لها عنده قالت لليهودي: سألتك باهللا إال تخرجني قدام هذا الرجل الغريب.

 اح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المب

  
  وفي الليلة السابعة بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن زيـن المواصـف قالـت لليهـودي سـألتك بـاهللا أال تخرجنـي قـدام هـذا الرجـل 
فلم ترد جوابـًا ثـم قبـل شـفاعة الحـداد ووضـع فـي رجليهـا قيـدًا  ؟الغريب فقال لها: وكيف خرجت قدام مسرور

ود الثقيلــة وكــان لــزين المواصــف جســٌم نــاعٌم ال يتحمــل الخشــونة فلــم تــزل البســًة صــغيرًا وقيــد الجــواري بــالقي
ثيــاب الشــعر هــي وجواريهــا لــيًال ونهــارًا إلــى أن انتحلــت أجســامهن وتغيــر ألــوانهن وأمــا الحــداد فإنــه وقــع فــي 

  قلبه لزين المواصف عشٌق عظيٌم فسار إلى منزله وهو بأشد الحسرات وجعل ينشد هذه األبيات: 
 تلك القيود على األقدام والعصـب  ت يمينك يا قين بـمـا وثـقـتشل

 أنيسٍة خلقت من أعجب العـجـب  قيدت أقـدام مـوالٍة مـنـعــمةٍ 

 من الحديد وقد كانت من الذهـب  لو كنت تنصف ما كانت خالخلهـا

 الـرتـب لها وأجلسها تيًا أعلـى  ولو رأى حسنها قاضي القضاة رثى



القضاة مارًا على دار الحداد وهو يتـرنم بإنشـاد هـذه األبيـات فأرسـل إليـه فلمـا حضـر قـال: يـا وكان قاضي  
فـنهض الحـداد قائمـًا علـى قدميـه بـين يـدي القاضـي  ؟حداد من هذه التي تلهج بذكرها وقلبـك مشـغول بحبهـا

وكذا وصـار يصـف لـه وقبل يده وقال: أدام اهللا أيام موالنا القاضي وفسح في عمره. إنها جارية صفتها كذا 
الجارية وما هي فيه من الحسن والجمال والقد واالعتدال والظرف والكمال وأنهـا بوجـٍه جميـٍل وخصـٍر نحيـٍل 
وردٍف ثقيــٍل ثــم أخبــره بمــا هــي فيــه مــن الــذل والحــبس والقيــود وقلــة الــزاد فقــال القاضــي: يــا حــداد دلهــا علينــا 

ريـة صـارت معلقـًة برقبتـك وأن كنـت ال تـدلها علينـا فـإن اهللا وأوصلها إلينا حتى نأخذ لها حقها ألن هذه الجا
يجازيك يوم القيامة فقـال الحـداد: سـمعًا وطاعـًة ثـم توجـه مـن وقتـه وسـاعته إلـى ديـار زيـن المواصـف فوجـد 
البـــاب مغلوقـــًا وســـمع كالمـــًا رخيمـــًا مـــن كبـــٍد حـــزيٍن ألن زيـــن المواصـــف كانـــت فـــي ذلـــك الوقـــت تنشـــد هـــذه 

 األبيات: 

 والحب يمأل لي بالصفو أقـداحـا  في وطني والشمل مجتمعٌ قد كنت 

 فليس تشكو أمسـاه وأصـبـاحـا  دارت علينا بما تهواه مـن طـربٍ 

 كأسًا وعودًا وقانونـًا وأفـراحـا  لقد قضينا زمانًا كان ينـعـشـنـا

  والحب ولى ووقت الصفو قد راحا  ففرق الدهر والتصريف ألفـتـنـا

  وليت فجر وصالي في الهوى الحا  ب البين مـنـزجـرٍ قلبت عنا غرا

فقـال  ؟فلما سمع الحداد هذا الشعر والنظام بكى بدمٍع كدمع الغمام ثم طرق الباب عليهن فقلن: مـن بالبـاب
لهن: أنا الحداد ثم أخبرهن بما قاله القاضي وأنه يريد حضورهن لديه وٕاقامة الدعوى بين يديه حتى يخلـص 

  لهن حقهن.
 رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأد

  
  وفي الليلة الثامنة بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الحداد لما أخبر زين المواصف كالم القاضـي وأنـه يريـد حضـورهن لديـه 
ليـه وٕاقامة الدعوى بين يديه ويقتص لهن مـن غـريمهن حتـى يخلـص لهـن حقهـن قالـت للحـداد: كيـف نـروح إ

قــال لهـن الحـداد: أنــا أعمـل لألقفـال مفــاتيح  ؟والبـاب مغلـوٌق علينـا والقيــود فـي أرجلنـا والمفــاتيح مـع اليهـودي
فقــــال الحــــداد: أنــــا أصــــفه لكــــن فقالــــت زيــــن  ؟وأفــــتح بهــــا البــــاب والقيــــود قالــــت: فمــــن يعرفنــــا بيــــت القاضــــي

فقــال الحــداد: إن  ؟الكبريــتالمواصــف: وكيــف نمضــي عنــد القاضــي ونحــن البســاٍت ثيــاب الشــعر المبخــرة ب
القاضــي ال يعيــبكن وأنــتن فــي هــذه الحالــة ثــم نهــض الحــداد مــن وقتــه وســاعته وصــنع مفــاتيح أقفــاٍل ثــم فــتح 

  الباب وفتح القيود وحلها من أرجلهن وأخرجهن ودلهن على بيت القاضي.
حمــام وغســلتها ثــم أن جاريتهــا هبــوب نزعــت مــا كــان علــى ســيدتها مــن الثيــاب الشــعر وذهبــت بهــا إلــى ال 

وألبســتها ثيــاب الحريــر فرجــع لونهــا إليهــا ومــن تمــام الســعادة أن زوجهــا كــان فــي وليمــٍة عنــد بعــض التجــار 



فتزينــت زيــن المواصــف بأحســن زينــٍة ومضــت إلــى بيــت القاضــي فلمــا نظــر لهــا القاضــي وقــف قائمــًا علــى 
هام اإللحـاظ وقالـت لـه: أدام اهللا قدميه فسـلمت عليـه بعذوبـة كـالٍم وحـالوة ألفـاٍظ ورشـقته فـي ضـمن ذلـك بسـ

موالنا القاضي ثـم أخبرتـه بـأمر الحـداد ومـا فعـل معهـا مـن فعـل األجـواد وبمـا صـنع بهـا زوجهـا مـن العـذاب 
الذي يدهش األلباب وأخبرته أنه قد زاد بهن الهالك ولم يجدن لهـن مـن فكـاك، فقـال القاضـي: يـا جاريـة مـا 

هـذه اسـمها هبـوب فقـال لهـا القاضـي: إن اسـمك وافـق مسـماه  قالت: اسمي زين المواصف وجاريتي ؟اسمك
قالـت: مـا لـي  ؟وطابق لفظه معناه. فتبسمت ولفت وجهها فقال لها القاضي: زين المواصـف ألـك بعـل أم ال

قالت: ديني اإلسالم وملة خيـر األنـام فقـال لهـا: أقسـمي بالشـريعة ذات اآليـات والعبـر  ؟بعل قال: وما دينك
 ؟البشر، فأقسمت له وتشهدت فقال لها القاضي: كيف انقضـى شـبابك مـع هـذا اليهـودي أنك على ملة خير

فقالــت لــه: أعلــم أيهــا القاضــي أدام اهللا أيامــك بالتراضــي وبلغــك آمالــك وخــتم بالصــالحات أعمالــك أن أبــي 
ينـه خلف لي بعد وفاته خمسة عشر ألف ديناٍر وجعلهـا بـين يـدي هـذا اليهـودي يتجـر فيهـا والكسـب بيننـا وب

ورأس المال ثابٌت بالبينة الشريعة فعندما مات أبي طمع اليهودي في وطلبني من أمي ليتزوج بي فقالـت لـه 
أمــي: كيــف أخرجهــا مــن دينهــا وجعلهــا يهوديــة فــو اهللا ألعــرفن الدولــة بــك فخــاف ذلــك اليهــودي مــن كالمهــا 

ئنـا فـي طلبـه فلمـا اجتمعنـا عليـه وأخذ المال وقرب إلى مدينة عدن وعند ما سمعنا به أنه في مدينة عـدن ج
في تلـك المدينـة ذكـر لنـا أنـه يتـاجر فـي البضـائع ويشـتري بضـاعًة بعـد بضـاعٍة فصـدقناه ولـم يـزل يخادعنـا 
حتى حبسنا وقيدنا وعذبنا أشد العذاب ونحن غرباء وما لنا معين إال اهللا تعالى وموالنا القاضـي، فلمـا سـمع 

قالــت نعــم قــال:  ؟وب: هــل هــذه ســيدتك وأنــتن غربــاء ولــيس لهــا بعــلالقاضــي هــذه الحكايــة قــال لجاريتهــا هبــ
زوجنــي بــه وأنــا يلزمنــي العتــق والصــيام والحــج والصــدقة إن لــم أخلــص لكــن حقكــن مــن هــذا الكلــب بعــد أن 
أجازيه بما فعل فقالت هبوب: لك السمع والطاعة فقال القاضي: روحي طيبي قلبك وقلـب سـيدتك وفـي غـد 

سل إلى هذا الكافر وأخلص لكن حقكن منه وتنظرين العجب في عذابه فدعت الجارية إن شاء اهللا تعالى أر 
وانصرفت من عنـده وخلتـه فـي كـرٍب وهيـاٍم وشـوٍق وغـراٍم، وبعـد أن انصـرفت مـن عنـده هـي وسـيدتها سـألتا 
 عــن دار القاضــي الثــاني فــدلوهما عليــه فلمــا حضــرتا لديــه أعلمتــاه بــذلك وكــذلك الثالــث والرابــع حتــى رفعــت

أمرهــا إلــى القضــاة األربعــة وكــل واحــد يســألها أن تتــزوج بــه فتقــول لــه: نعــم ولــم يعــرف بعضــهم خبــر بعــٍض 
فصــار كــل واحــٍد يطمــع فيهــا ولــم يعلــم اليهــودي بشــيٍء مــن ذلــك ألنــه كــان فــي دار الوليمــة، فلمــا أصــبح 

األربعــة فــي الصــباح نهضــت جاريتهــا وأفرغــت عليهــا حلــًة مــن أفخــر المالبــس ودخلــت بهــا علــى القضــاة 
مجلــس الحكــم، فلمــا رأت القضــاة حاضــرين أســفرت عــن وجههــا ورفعــت قناعهــا وســلمت علــيهم فــردوا عليهــا 
السالم وعرفها كل واحد منهم وكان بعضهم يكتـب فوقـع القلـم مـن يـده وبعضـهم كـان يتحـدث فـتلجلج لسـانه 

بديعـة الجمـال ال يكـن قلبـك وبعضهم كان يحسب فغلط في حسابه فعند ذلك قالوا لها: يـا ظريفـة الخصـال و 
  إال طيبًا فال بد من أن نخلص لك حقك ونبلغك مرادك فدعت له ثم ودعتهم وانصرفت.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة التاسعة بعد الثمانمائة 
وبديعـة الجمـال ال يكـن قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القضاة قالوا لزين المواصف: يا ظريفة الخصـال 

قلبك إال طيبًا بقضاء غرضـك وبلـوغ مـرادك، فـدع لهـم ثـم ودعـتهم وانصـرفت، هـذا كلـه واليهـودي مقـيٌم عنـد 
أصـــحابه فـــي الوليمـــة ولـــيس لـــه علـــٌم بـــذلك، وصـــارت زيـــن المواصـــف تـــدعو والة األحكـــام وأربـــاب األقـــالم 

  ب.لينصروها على هذا الكافر الموئاب ويخلصوها من أليم العذا
ثم أنها كتبت كتابًا يتضمن جميع ما عمله معها اليهـودي مـن األول إلـى األخـر وسـطرت فيـه األشـعار ثـم  

طوت الكتاب وناولته لجاريتها هبوب وقالت لهـا: احفظـي هـذا الكتـاب فـي جيبـك حتـى نرسـله إلـى مسـرور، 
أراكمـا فرحـانتين هـل أتاكمــا  فبينمـا هـي كـذلك وٕاذا بــاليهودي قـد دخـل عليهمـا فرآهمــا فرحـانتين فقـال: مـا لــي

فقالت له زين المواصف: نحن مـا لنـا عليـك إال سـبحانه وتعـالى فإنـه هـو  ؟كتاب من عند صديقكما مسرور
الذي يخلصنا من جورك وٕان لم تردنا إلى بالدنا وأوطاننا فنحن في غد نترافع وٕاياك إلى حـاكم هـذه المدينـة 

أرجلكمـا ولكـن ال بـد أن أضـع كـل واحـدٍة مـنكن قيـدًا قـدر  وقاضيها، فقـال اليهـودي: ومـن خلـص القيـود مـن
عشــرة أرطــاٍل وأطــوف بكــن حــول المدينــة، فقالــت لــه هبــوب، جميــع مــا نويتــه لنــا تقــع فيــه أن شــاء اهللا كمــا 

  أبعدتنا عن أوطاننا، وفي غد نقف وٕاياك قدام حاكم المدينة، واستمروا على ذلك حتى الصباح.
داد ليصـنع قيـودًا لهـن فعنـد ذلـك قامـت زيـن المواصـف هـي وجواريهـا وأتـت ثم نهض اليهودي وأتى إلى الحـ

إلى دار الحكم ودخلتها فرأت القضاة فسـلمت علـيهم فـرد عليهـا كـل القضـاة السـالم، ثـم قـال قاضـي القضـاة 
لمن حوله: إن الجاريـة زهراويـة وكـل مـن رآهـا أحبهـا وخضـع لحسـنها وجمالهـا، ثـم أن القاضـي أرسـل معهـا 

  أربعًة وكانوا أشرفًا وقال: لهم أحضروا غريمها في أسوأ حال. هذا ما كان من أمرها. من الرسل
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة العاشرة بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القاضي أرسل مع زين المواصـف أربعـًة وقـال لهـم أحضـروا غريمهـا فـي 

حــال. هــذا مــا كــان مــن أمرهــا. وأمــا مــا كــان مــن أمــر اليهــودي فــأنهن لمــا صــنع لهــن القيــود عــاد إلــى  أســوأ
المنــزل فلــم يجــدهن فيــه فاحتــار فــي أمــره، فبينمــا هــو كــذلك وٕاذا بالرســل قــد تعلقــوا بــه وضــربوه ضــربًا شــديدًا 

قـال: يـا عـدو اهللا هـل وجروه سحبًا على وجهه حتى أتوا به إلى القاضـي فلمـا رآه القاضـي صـرخ فـي وجـه و 
وصل أمرك من أنك فعلت ما فعلت وأبعدت هؤالء عـن أوطـانهن وسـرقت مـا لهـن وتريـد أن تجعلهـن يهـودًا 

فقـال اليهـودي: يـا مـوالي إن هـذه زوجتـي، فلمـا سـمع القضـاة منـه هـذا الكـالم  ؟فكيف تريـد تكفيـر المسـلمين
علــى وجهــه بنعــالكم واضــربوه ضــربًا وجيعــًا فــإن صــاحوا كلهــم وقــالوا: ارمــوا هــذا الكلــب علــى األرض وأنزلــوا 

ذنبه ال يغتفر، فنزعوا عنه ثيابه الحريرية وألبسوه ثيابًا من الشعر وألقـوه علـى األرض ونتفـوا لحيتـه وضـربوه 
ضربًا وجيعًا على وجهه بالنعال ثم أركبوه على حماره وجعلوا وجهه على كفله وأمسكوه ذيل الحمار في يده 



لبلد حتى جرسوه في سائر البلد، ثم عادوا به إلـى القاضـي وهـو فـي ذٍل عظـيٍم فحكـم عليـه وطافوا به حول ا
  القضاة األربعة بأن تقطع يداه ورجاله وبعد ذلك يصلب.

فقالوا له: قـل أن هـذه  ؟فاندهش المعلون من هذا القول وغاب عقله وقال: يا سادتي القضاة ما تريدون مني
مالهــا وأنــا تعــديت عليهــا وشــتتها عــن أوطانهــا، فــأقر بــذلك وكتبــوا بــإقراره  الجاريــة مــا هــي زوجتــي وأن المــال

حجــًة وأخــذوا منــه المــال ودفعــوه إلــى زيــن المواصــف وأعطوهــا الحجــة وخرجــت فصــار كــل مــن رأى حســنها 
  وجمالها متحيرًا في عقله وظن كل واحد من القضاة أنه يؤول أمرها إليه.

جميع ما تحتاج إليه وصبرت إلى أن دخل الليل فأخـذت مـا خـف فلما وصلت إلى منزلها جهزت أمرها من 
حمله وغال ثمنه وسارت هي وجواريها في ظالم الليل ولم تزل سائرة مسافة ثالثة أياٍم بلياليها. هذا مـا كـان 

  من أمر زين المواصف، وأما ما كان من أمر القضاة فأنهم بعد ذهابها أمروا بحبس اليهودي زوجها.
 الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد 

  
  وفي الليلة الحادية عشرة بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القضاة أمروا بحبس اليهودي زوج زين المواصف، فلما أصبح الصـباح  
صـــار القضـــاة والشـــهود ينتظـــرون أن تحضـــر عنـــدهم زيـــن المواصـــف فلـــم تحضـــر عنـــد أحـــد مـــنهم، ثـــم أن 

لــذي ذهبــت إليــه أوال قــال: أنــا أريــد اليــوم أن أتفــرج علــى خــارج المدينــة ألنــي لــي حاجــة هنــاك ثــم القاضــي ا
ركب بغلته وأخذ غلمانه وصار يطوف أزقة المدينة طوًال وعرضـًا ويفـتش علـى زيـن المواصـف فلـم يقـع لهـا 

ينهـا وبـين غيــره علـى خبـر، فبينمـا هـو كــذلك إذ وجـد بـاقي القضـاة دائــرين وكـل واحـٍد مـنهم يظـن أنــه لـيس ب
معياد فسألهم ما سبب ركوبهم ودورانهم في أزقة المدينة فأخبروه بشأنهم فرأى حالهم كحاله وسؤالهم كسـؤاله 
فصــار الجميــع يفتشــون عليهــا فلــم يقعــوا لهــا علــى خبــر فانصــرف كــل واحــٍد مــنهم إلــى منزلــه مريضــًا ورقــدوا 

إليه فلما حضر بين يديه قال له: يا حداد هـل  على فراش الضنى ثم أن قاضي القضاة تذكر الحداد فأرسل
تعرف شيئًا من خبر التي دللتها علينا فو اهللا إن لم تطلعني عليها ضربتك بالسياط، فلما سمع الحداد كـالم 

 القاضي أنشد هذه األبيات: 

 مجامع الحسن حتى لم تدع حسنـاً   أن التي ملكتني في الهوى ملكـت

  شمسًا وماجت غديرًا وأنثنت غصناً   ـدترنت غزاًال وفاحت عنبرًا وب

ثم أن الحداد قال: واهللا يا موالي من حين انصـرفت مـن الحضـرة الشـريفة مـا نظرتهـا عينـي أبـدًا وقـد ملكـت 
لبي وعقلي وصار فيها حديثي وشغلي وقد مضـيت إلـى منزلهـا فلـم أجـدها ولـم أر أحـدًا يخبرنـي عـن شـأنها 

ج بها إلى السماء. فلما سمع القاضي كالمـه شـهق شـهقًة كـادت روحـه فكأنها غطست في قرار الماء أو عر 
أن تخرج منه ثم قال: واهللا ما كان لنا حاجة برؤيتها فانصرف الحداد ووقع القاضي على فراشه وصار مـن 
أجلهــا فــي ضــنى وكــذا الشــهود وبــاقي القضــاة األربعــة وصــارت الحكمــاء تتــردد علــيهم ومــا بهــم مــن مــرض 



ثـم أن وجهـاء النـاس دخلـوا علـى القاضـي األول فسـلموا عليـه واسـتخبروه عـن حالـه فتنهـد يحتاج إلى طبيب 
وباح بما في ضميره وبكى بكاًء شديدًا ثم أنه شهق شهقًة ففارقت روحه جسـده فلمـا رأوا ذلـك غسـلوه وكفنـوه 

  وصلوا عليه ودفنوه وكتبوا على قبره هذه األبيات: 
 بر مقتول الحبيب وصدهفي الق  كملت صفات العاشقين لمن غدا

 ويراعه سجن الحسام بغمـده  قد كان هذا للبـرية قـاضـياً 

 لعـبـده مولى تذلل في األنام  فقضى عليه الحب لم نر قبلـه

ثـم أنهــم ترحمـوا عليــه وانصــرفوا إلـى القاضــي الثــاني ومعهـم الطبيــب فلــم يجـدوا بــه ضــررًا وال مـا يحتــاج إلــى 
الــه فعــرفهم بقضــيته فالمــوه وعنفــوه علــى تلــك الحالــة ثــم أنــه شــهق شــهقًة طبيــب فســألوه عــن حالــه وشــغل ب

فارقــت روحــه جســده فجهــزوه ودفنــوه وترحمــوا عليــه ثــم توجهــوا إلــى القاضــي الثالــث فوجــدوا الجميــع مرضــى 
  بحبها ووجدوا الشهود أيضًا مرضى بحبها فإن كل من رآها مات بحبها وأن لم يمت يكابد لوعة الغرام.

 اد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرز 

  
  وفي الليلة الثانية عشرة بعد الثمانمائة 

قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن أهـل المدينـة وجـدوا جميـع القضـاة والشـهود مرضـى بحبهـا فـإن كـل مـن 
 رآهــا مــات بعشــقها وأن لــم يعــش يكابــد لوعــة الغــرام مــن شــدة حبهــا رحمهــم اهللا أجمعــين. هــذا مــا كــان مــن

  أمرهم.
وأما ما كان من أمر زين المواصف فإنها وجدت في السـير مـدة أيـاٍم حتـى قطعـت مسـافًة بعيـدٍة فـاتفق أنهـا 
خرجت هي وجواريها فمرت على ديٍر في الطريق وفيه راهب كبير اسـمه دانـس وكـان عنـده أربعـون بطريقـًا 

وا عنـدنا عشـرة أيـاٍم ثـم سـافروا فنزلـت فلما رأى جمال زين المواصف نزل إليها وعزم عليها وقال لها اسـتريح
عنده هي وجواريها في ذلك الدير فلما نزلت ورأى حسنها وجمالها أفسـدت عقيدتـه وأفتـتن بهـا وصـار يرسـل 
إليها مع البطارقـة واحـد بعـد واحـد ألجـل أن يؤلفهـا فصـار كـل مـن أرسـله إليهـا يقـع فـي حبهـا ويراودهـا عـن 

دانــس يرســل إليهــا األربعــين بطريقــا وكــل واحــٍد حــين يراهــا يتعلــق  نفســها لــه وهــي تعتــذر وتمتنــع ولــم يــزل
بعشقها ويكثر من مالطفتها ويراودها عن نفسها وال يـذكر لهـا اسـم دانـس فتمتنـع مـن ذلـك وتجـاوبهم بـأغلظ 
جــواب فلمــا فــرغ صــبر دانــس وأشــتد غرامــه، قــال فــي نفســه: إن صــاحب المثــل يقــول: مــا حــك جســمي غيــر 

  مي مثل أقدامي.ظفري وال سعى في مرا
ثــم نهــض قائمــًا علــى قدميــه وصــنع طعامــًا مفتخــرًا وحملــه ووضــعه بــين يــديها وكــان ذلــك اليــوم التاســع مــن  

العشرة أيام التي أتفـق معهـا علـى إقامتهـا عنـده ألجـل االسـتراحة فلمـا وضـعه بـين يـديها قـال: تفضـلي باسـم 
ن الــرحيم وأكلــت هــي وجوارهـا فلمــا فرغــت مــن اهللا خيـر الــزاد مــا حصــل فمـدت يــديها وقالــت: بســم اهللا الـرحم

 األكل قال لها: يا سيدتي أريد أن أنشدك أبياتًا من الشعر، فقالت له: قل، فأنشد هذه األبيات: 



 وفي هواك غد نثـري وأبـياتـي  ملكت قلبي بالـحـاظ ووجـنـات

 أعالج العشق حتى في المنامـات  أتتركني محبًا مـغـرمـًا دنـفـاً 

 تركت أشغال ديري بعد لـذاتـي  كيني صريعًا ولهـًا فـلـقـدال تتر 

 شكاياتـي رفقًا بحالي وعطفًا في  يا غادة جوزت في الحب سفك دمي

  فلما سمع زين المواصف شعره أجابته عن شعره بهذين البيتين: 
 أكفف سؤالك عني أيها الـرجـل  يا طالب الوصل ال يغررك بي أمل

 األجـل أن المطامع مقرون بهـا  ست تملكـهال تطمع النفس فيما ل

فلما سمع شعرها رجع إلى صومعته وهو مفتكر في نفسه ولم يدر كيف يصنع في أمرها ثم بات تلك الليلـة 
فــي أســوأ حــال فلمــا جــن الليــل قامــت زيــن المواصــف وقالــت لجواريهــا: قومــوا بنــا فأننــا ال نقــدر علــى أربعــين 

ني عن نفسي فقال لها الجواري: حبًا وكرامة ثم أنهن ركبن دوابهن وخـرجن مـن رجًال رهبانًا وكل واحٍد يراود
  باب الدير ليًال.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد الثمانمائة 

يـــزلن  قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن زيـــن المواصـــف لمـــا خرجـــت هـــي وجواريهـــا مـــن الـــدير لـــيًال لـــم
سائرات وٕاذا هن بقافلٍة فـاختلطن بهـا وٕاذا بالقافلـة مـن مدينـة عـدن التـي كانـت فيهـا زيـن المواصـف فسـمعت 
أهــل القافلــة يتحــدثون بخبــر زيــن المواصــف ويــذكرون القضــاة والشــهود مــاتوا فــي حبهــا وولــى أهــل المدينــة 

  قضاًة وشهودًا غيرهم وأطلقوا زوج زين المواصف من الحبس.
 ؟زين المواصف هذا الكالم التفتت إلى جواريها وقالت لجاريتها هبوب: أال تسـمعين هـذا الكـالمفلما سمعت 

فقالت لها جاريتها: إذا كان الرهبان الذين عقيدتهم أن الترهب عن النساء عبـادة قـد افتتنـوا فـي هـواك فكيـف 
اننـا مـا دام أمرنـا مكتومـًا ثـم حال القضاة الذين عقيدتهم أنه ال رهبانية في اإلسالم ولكن أمض بنـا إلـى أوط

أنهن سرن وبالغن في السير وهن قاصدات مدينة عدن إلى أن وصـلت زيـن المواصـف إلـى منزلهـا وفتحـت 
األبواب ودخلت الدار ثم أرسلت إلى أختها نسيم فلما سمعت أختها بذلك فرحـت فرحـًا شـديدًا وأحضـرت لهـا 

وأرخت الستور على األبواب وأطلقـت العـود والبـد والعنبـر الفراش ونفيس القماش ثم أنها فرشت لها وألبستها 
والمسك األذفر حتى عبق المكان من تلك الرائحة وصار أعظم ما يكون ثم أن زين المواصف لبست أفخر 
قماشها وتزينت أحسن زينة كل ذلك جـرى ومسـرور لـم يعلـم بقـدومها بـل كـان فـي هـٍم شـديد وحـزٍن مـا عليـه 

  مزيد.
 اح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصب

  



  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زيــن المواصــف لمــا دخلــت دارهــا أتــت لهــا أختهــا بــالفراش وفرشــت لهــا  

وألبستها أفخر الثياب كل ذلك جرى ومسرور لم يعلم بقدومها بل كل في هٍم شديد وحزن ما عليه مزيـد، ثـم 
جلست زين المواصف تتحدث مع جواريها الذين تخلفن عن السفر معها وذكرت لهن جميع ما وقع لها مـن 
األول إلى األخر، ثم أنها التفتت إلى هبوب وأعطتهـا دراهـم وأمرتهـا أن تـذهب وتـأتي لهـا بشـيء تأكلـه هـي 

أمـرت هبـوب أن تمضـي وجواريها فذهبت وأتت بالذي طلبته من األكل والشرب فلما انتهـى أكلهـن وشـربهن 
إلـــى مســـرور وتنظـــر أيـــن هـــو وتشـــاهد مـــا هـــو فيـــه مـــن األحـــوال وكـــان مســـرور ال يقـــر لـــه قـــرار وال يمكنـــه 
اصطبار فلما زاد عليه الوجد والغرام قام ومشى إلى زقاق زين المواصف فشم منه الـروائح الزكيـة فهـاج لبـه 

هـٌة إلـى قضـاء حاجـة فرآهـا وهـي مقبلـة مـن وفاق صـدره وقلبـه وتضـرر غرامـه وزاد هيامـه وٕاذا بهبـوب متوج
صدر الزقاق، فلما رآها فرح فرحًا شديدًا فلما رأته هبوب أتت إليـه وسـملت عليـه وبشـرته بقـدوم سـيدتها زيـن 
المواصف وقالت لها: أنها أرسلتني فـي طلبـك إليهـا ففـرح فرحـًا شـديدًا مـا عليـه مـن مزيـد ثـم أخذتـه ورجعـت 

واصف نزلت له من فوق سريرها وقبلته وعانقته وعانقها ولـم يـزل يقـبالن بعضـهما به إليها فلما رأته زين الم
  ويتعانقان حتى غشي عليهما زمنًا طويًال من شدة المحبة والفراق.

فلما أفاقا من غشيتهما أمرت جاريتها هبوب بإحضار قلة مملوءة من شراب السكر وقلـة مملـوءة مـن شـراب 
ما طلبته، ثـم أكلـوا وشـربوا ومـا زالـوا كـذلك إلـى أن أقبـل الليـل فصـاروا  الليمون فأحضرت لها الجارية جميع

يذكرون الذي جرى لهم مـن أولـه إلـى أخـره ثـم أنهـا أخبرتـه بإسـالمها ففـرح وأسـلم هـو أيضـًا وكـذلك جواريهـا 
وتابوا إلى اهللا تعالى فلمـا أصـبح الصـباح أمـرت بإحضـار القاضـي والشـهود وأخبـرتهم أنهـا عازبـة وقـد وفـت 

  العدة ومرادها الزواج بمسرور فكتبوا كتابها وصاروا في ألذ عيش، هذا ما كان من أمر زين المواصف.
وأمــا مــا كــان مــن أمــر زوجهــا اليهــودي، فإنــه حــين أطلقــه أهــل المدينــة مــن الســجن ســافر منهــا متوجهــًا إلــى 

الثة أيـاٍم فـأخبرت بـذلك زيـن بالده، ولم يزل مسافرًا حتى صار بينه وبين المدينة التي فيها زين المواصف ث
المواصف فدعت بجارتيها هبوب وقالت لها: امض إلى مقبرة اليهودي واحفـري قبـرًا وضـعي عليـه الريـاحين 
ورشــي عليــه المــاء وأن جــاء اليهــودي وســألك عنــي فقــولي لــه أن ســيدتي ماتــت مــن قهرهــا عليــك ومضــى 

لقبــر وتحيلــي دفنــه فيــه بالحيــاة، فقالــت ســمعًا لموتهــا مــدة عشــرين يومــا فــأن قــال أرينــي قبرهــا فخذيــه إلــى ا
وطاعًة ثم أنهم رفعوا الفراش وأدخلوه في مخدع ومضت إلى بيت مسـرور فقعـدوا فـي أكـل وشـرب ولـم يـزاال 

  كذلك حتى مضت الثالثة أياٍم، هذا ما كان من أمرهم.
فقــال: ســيدك  ؟البــابوأمــا مــا كــان مــن أمــر زوجهــا فإنــه لمــا أقبــل مــن الســفر دق البــاب فقالــت هبــوب: مــن ب

فقالـت لـه: إن سـيدتي  ؟وأيـن سـيدتك ؟ففتحت له الباب فرأى دموعها تجري على خديها فقال لهـا: مـا يبكيـك
ماتــت بســبب قهرهــا عليــك، فلمــا ســمع منهــا ذلــك الكــالم تحيــر فــي أمــره وبكــى بكــاًء شــديدًا حتــى خــر مغشــيًا 

و بالحيـاة ولكنـه مـدهوش ثـم سـدت عليـه عليه فلمـا غشـي عليـه أسـرعت هبـوب بجـره ووضـعته فـي القبـر وهـ
 ورجعت إلى سيدتها وأعلمتها بهذا الخبر ففرحت بذلك فرحًا شديدًا وأنشدت هذين البيتين: 



 حنثت يمينك يا زمان فـكـفـر  الدهر أقسـم ال يزال مـكـدري

 فانهض إلى داعي السرور وشمر  مات العزول ومن هويت مواصلي

ى األكل والشـرب واللهـو واللعـب إلـى أن أتـاهم هـازم اللـذات ومفـرق الجماعـات ثم أنها أقاموا مع بعضهم عل
  ومميت البنين والبنات.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  حكاية علي نور الدين مع مريم الزنارية

  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد الثمانمائة 
في قـديم الزمـان وسـالف العصـر واألوان رجـٌل تـاجٌر بالـديار قالت: ومما يحكى أيها الملك السعيد أنه كان  

المصــرية يســمى تــاج الــدين وكــان مــن أكــابر التجــار ومــن األمنــاء األحــرار إال أنــه كــان مولعــًا بالســفر إلــى 
جميع األقطار ويحب السير في البراري والقفار والسهول واألوعار وجزائر البحار فـي طلـب الـدرهم والـدينار 

د ومماليك وخدم وجـوار وطالمـا ركـب األخطـار وقاسـى فـي السـفر مـا يشـيب األطفـال الصـغار وكان له عبي
وكـــان أكثـــر التجـــار فـــي ذلـــك الزمـــان مـــاًال وأحســـنهم مقـــاًال صـــاحب خيـــوٍل وبغـــاٍل وبخـــاتي وجمـــاٍل وغرائـــٍز 

ندسـيٍة، وثيـاٍب وأدغاٍل وبضائٍع وأمواٍل وأقمشٍة عديمـة المثـال مـن شـدوٍد حمصـيٍة وثيـاٍب بعلبكيـٍة ومقـاطٍع س
مرزيـٍة وتفاصـيٍل هنديـٍة وأزراٍر بغداديـٍة وبـرانٍس مغربيـٍة ومماليـٍك تركيـٍة وخـدٍم حبشـيٍة وجـواٍر روميـٍة وغلمـاٍن 
مصــريٍة وكانــت غرائــر أحمالــه مــن الحريــر ألنــه كــان كثيــر األمــوال بــديع الجمــال مــائس األعطــاف شــهي 

الــدين كأنــه البــدر إذا بــدر ليلــة أربعــة عشــر بــديع  االنعطــاف وكــان لــذلك التــاجر ولــٌد ذكــر يســمى علــى نــور
الحسن والجمال ظريف القد واالعتدال فجلس ذلك الصبي يومًا من األيام في دكان والـده علـى جـري عادتـه 
للبيع والشراء واألخذ والعطاء وقد دارت حوله أوالده التجار فصار هـو بيـنهم كأنـه القمـر بـين النجـوم بجبـين 

 عذاٍر أخضٍر وجسٍم كالمرمر كما قال فيه الشاعر: أزهٍر وخٍد أحمٍر و 

 كل ما فـيك مـلـيح  قلت قوًال باخـتـصـار

 أنت في الوصف فصيح  ومليح قال صـفـنـي

فعزمه أوالد التجار وقالوا له: يا سيدي نـور الـدين نشـتهي فـي هـذا اليـوم أننـا نتفـرج نحـن وٕايـاك فـي البسـتان 
دي فإني ال أقدر أن أروح إال بإجازته فبينما هم في الكالم وٕاذا بوالده تـاج الفالني فقال لهم: حتى أشاور وال

الدين قـد أتـى فنظـر إليـه وقـال: يـا أبـي إن أوالد التجـار قـد عزمـوني ألجـل أن أتفـرج أنـا وٕايـاهم فـي البسـتان 
ه معهــم فقــال لــه: نعــم يــا ولــدي ثــم أنــه أعطــاه شــيئًا مــن المــال وقــال: توجــ ؟الفالنــي فهــل تــأذن لــي فــي ذلــك

فركــب أوالد التجــار حميــرًا وبغــاًال وركــب نــور الــدين بغلــة وســار معهــم إلــى بســتان فيــه بجميــع مــا تشــتهي 
األنفس وتلذ األعين وهو مشيد األركـان رفيـع البنيـان لـه بـاٌب مقنطـٌر كأنـه إيـوان وبـاٌب سـماوٌي يشـبه أبـواب 

لـوان األحمـر كأنـه مرجـان واألسـود كأنـه الجنان وبوابه اسمه رضوان وفوقه مائة مكعـٍب عنـٍب مـن سـائر األ



أنوف السودان واألبيض كأنه بيض الحمام وفيه الخوخ والرمان والكمثري والبرقـوق والتفـاح كـل هـذه األنـواع 
  مختلفة األلوان صنوان وغير صنوان.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة السادسة عشرة بعد الثمانمائة 

بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أوالد التجــار لمــا دخلــوا البســتان رأوا فيــه كــل مــا تشــتهي الشــفة واللســان قالــت: 
  ووجد العنب مختلف األلوان صنوانًا وغير صنوان كما قال فيه الشاعر: 

 حللك لونه كلون الغراب  عنٌب طعمه كطعم الشراب

 كبنان النساء بين الخطاب  بين أوراقه زها فـتـراه

انتهــوا إلــى عريشــة البســتان فـــرأوا رضــوان بــواب البســتان جالســًا فـــي تلــك العريشــة كأنــه رضــوان خـــازن ثــم 
  الجنان، ورأوا مكتوبًا على باب العريشة هذان البيتان: 

 فمالت بها األغصان من شدة الشرب  سقي اهللا بستانًا تدلـت قـطـوفـه

 الـرطـب ؤلـؤتنقطها األنواء بالل  إذا رقصت أغصانه بـيد الـصـبـا

وفي ذلك البستان فواته ذات أفناٍن وأطياٍر من جميع األصناف واأللوان مثل فاخـت وبلبـل وكيـروان وقمـاري 
وحمــاٍم يغــرد علــى األغصــان وأنهــار بهــا المــاء الجــاري وقــد راقــت تلــك المجــاري بأزهارهــا وأثمــار ذات لــذات 

  كما قال فيها الشاعر هذين البيتين: 
 حسناء تعثر في جميل ثـيابـهـا  غصون فشابهتسرت النسيم على ال

 قرابهـا أبدى الفوارس من غالف  وحكت جداولها السيوف إذا انتضت

  وفي ذلك البستان تفاح سكري ومسكي يدهش الناظر كما قال فيه الشاعر: 
 خدي حبيٍب ومحبوٍب قد اجتمـعـا  تفاحة قد جمعت لونين قـد حـكـيا

 فذاك أسوٌد والثانـي بـه لـمـعـا ن عجبٍ الحا على الغصن كالضدين م

 ولـعـا فاحمر ذا خجًال وأصفر ذا  تعانقـا فـبـدا وش فـراعـهـمـا

   وتوفي ذلك البستان مشمش لوزي وكافور وجيالني وعنابي، كما قال فيه الشاعر: 
 جاء الحبيب له فيحـر لـبـه  والمشمش اللوزي يحكي عاشقاً 

 يصفر ظاهره ويكسر قلبـه  ـهوكفاه من صفة المتيم ما ب

وفي ذلك البستان برقوق وقراصيًا وعناب تشـفي السـقيم مـن األوصـاب والتـين فـوق أغصـانه أحمـٌر وأخضـٌر 
 يحير العقول والنواظر كما قال فيه الشاعر: 

 مع أخضر بين أوراق من الشجر  كأنما التين يبدو مـنـه أبـيضـه

 حـذر الم بهم باتوا علىجن الظ  أبناهن على أعلى القصور وقـد



  وفي ذلك البستان من الكمثري الطوري والحلبي والرومي ما هو مختلف األلوان صنوان وغير صنوان.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة عشرة بعد الثمانمائة 
تان رأوه فيه من الفواكـه مـا ذكرنـاه ووجـدوا فيـه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أوالد التجار لما نزلوا البس

من الكمثري الطوري والحلبي والرومي ما هو مختلـف األلـوان صـنوان وغيـر صـنوان مـا بـين أصـفر وأحمـر 
  يدهش الناظر كما قال فيه الشاعر: 

 لون محٍب زائد الصفـرة  يهنيك كمثري غدا لونهـا

 لسترةوالوجه منها مسبل ا  شبيهة بالبكر في خدرهـا

  وفي ذلك البستان الخوخ السلطاني ما هو مختلف األلوان من أصفر وأحمر كما قال فيه الشاعر: 
 وقد كسى من حمرة العندم  كأنما الخوخ لـدى روضةٍ 

 قد خضبت في وجهها بالدم  بنادق من ذهٍب أصـفـر

ن داخـل ثالثـة أثـواب مـن وفي ذلك البستان من المـوز األخضـر مـا هـو شـديد الحـالوة يشـبه الجمـار ولبـه مـ
  صنعة الملك الوهاب كما قال فيه الشاعر: 

 مخالفة األشكال من صنعة الرب  ثالثة أثواٍب على جسـٍد رطـبٍ 

 ذنب وأن يكن المسجون فيها بال  يريه الردى في ليلـه ونـهـاره

  وفي ذلك البستان النارنج كأنه خولنجاٌن كما قال فيها الشاعر الولهان: 
 فظاهرها ناٌر وباطنهـا ثـلـج  لء الكف تزهو بحسنهاوحمراء م

 وهـج ومن عجٍب ناٌر وليس لها  ومن عجٍب ثلٌج من النار لم يذب

وفي ذلك البستان الكباد متدليًا في أغصانه كنهـود أبكـاٍر تشـبه الغـزالن وهـو علـى غايـة المـراد كمـا قـال فيـه 
  الشاعر وأجاد: 

 غصٍن رطٍب كقامة أغيد على  وكبادٌة بين الرياض نظرتـهـا

 بدت ذهبًا في صولجاٍن زبرجد  إذا ميلتها الريح مالت كأكـرةٍ 

وفي ذلك البستان الليمون زكي الرائحـة يشـبه بـيض الـدجاج ولكـن صـفرته زينـًة مجانيـًة وريحـًة يزهـو لجانبـه 
  كما قال فيه بعض واصفيه: 

 يأخذ من أشراقه بالعـيان  أما ترى الليمون لما بـدى

 لطخه الخمسة بالزعفران  نه بيض الدجـاج وقـدكأ

وفـــي ذلـــك البســـتان مـــن ســـائر الفواكـــه والريـــاحين الخضـــروات والمشـــمومات مـــن الياســـمين والفاغيـــة والفلفـــل 
والســـنبل العنبـــري والـــورد بســـائر أنواعـــه ولســـان الحمـــل واألس وكامـــل الريـــاحين مـــن كـــل األصـــناف. وذلـــك 



من الجنان لرائيه، إذا دخله العليل خـرج منـه كاألسـد الغضـبان وال يقـدر  البستان من غير تشبيٍه كأنه قطعةٌ 
علـــى وصـــفه اللســـان لمـــا فيـــه مـــن العجائـــب والغرائـــب التـــي ال توجـــد إال فـــي الجنـــان، كيـــف ال واســـم بوابـــه 
رضــوان ولكــن بــين المقــامين شــتان. فلمــا تفــرج أوالد التجــار فــي ذلــك البســتان قعــدوا بعــد التفــرج والتنــزه علــى 

  وان من لواوينه وأجلسوا نور الدين في وسط الليوان.لي
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة عشرة بعد الثمانمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أوالد التجــار لمــا جلســوا فــي الليــوان أجلســوا نــور الــدين فــي وســٍط علــى 
ئًا على مخدٍة محشوٍة بريش النعام وضهارتها مدورٌة سنجابيًة، ثم ناوله مروحـًة نطٍع من األديم المزركش متك

  من ريش النعام مكتوبًا عليها هذان البيتان: 
 تذكر طيب أوقات النعـيم  ومروحٍة معطرة النـسـيم

 إلى وجه الفتى الحر الكريم  وتهدي طيبها في كل وقـٍت 

من العمائم وقعدوا يتحدثون ويتنـادمون ويتجـاذبون أطـراف الكـالم  ثم أن هؤالء الشبان خلعوا ما كان عليهم 
بينهم وكل منهم يتأمل فـي نـور الـدين وينظـر إلـى حسـن صـورته، وبعـد أن اطمـأن بهـم الجلـوس سـاعًة مـن 
الزمان أقبل عليهم عبد وعلى رأسه سفرة طعاٍم فيها أواني من الصيني والبلور ألن بعـض أوالد التجـار كـان 

تــه قبــل خروجــه إلــى البســتان وكــان فــي تلــك الســفر كثيــٌر مــا درج وطــار وســبح فــي البحــار وصــى أهــل بي
كالقطار والسماني وأفراخ الحمام وشياه الضأن والطف السـمك فلمـا وضـعت تلـك السـفرة بيـنهم تقـدموا وأكلـوا 

ن الممســك بحســب الكفايــة ولمــا فرغــوا مــن األكــل قــاموا عــن الطعــام وغســلوا أيــديهم بالمــاء الصــافي والصــابو 
ــالحرير والقصــب وقــدموا لنــور الــدين منــديًال مطــرزًا بالــذهب  وبعــد ذلــك نشــفوا أيــديهم بالمناديــل المنســوجة ب
األحمــر فمســح بــه يديــه وجــاءت القهــوة كــل مــنهم مطلوبــه ثــم جلســوا للحــديث وٕاذا بخــولي البســتان قــد جــاء 

 شد يقول هذين البيتين: ومعه سفرة المدام فوضع بينهم صينيًة مزركشًة بالذهب األحمر، وأن

 عانسًا تجعل الحليم سـفـيهـا  هتف الفجر بالسنى فاسق خمراً 

 أبكأٍس ترى أم الكأس فـيهـا  لست أدري من لطفها وصفاها

ثــم أن خــولي البســتان مــأل وشــرب ودار الــدور إلــى أن وصــل إلــى نــور الــدين ابــن التــاجر تــاج الــدين فمــأل 
فقـال لـه نـور الـدين: أنـت تعـرف أن هـذا شـيٌء ال أعرفـه وال شـربته قـط ألن خولي البستان كأسًا وناوله إياه 

فيه إثمًا كبيرًا وقد حرمه في كتابه الرب القدير فقال البستاني: يا سيدي نور الدين إن كنت مـا تركـت شـربه 
سـعت كـل إال من أجل اإلثم فـإن اهللا سـبحانه وتعـالى كـريٌم حلـيٌم غفـوٌر رحـيٌم يغفـر الـذنب العظـيم ورحمتـه و 

  شيٍء ورحمة اهللا على بعض الشعراء حيث قال: 
 وما عليك إذا أذنبت من بأس  كن كيف شئت فإن اهللا ذو كرمٍ 



 الشرك باهللا واألضرار للناس  إال اثنتين فال تقربهـمـا أبـداً 

خــر ثــم قــال واحــٌد مــن أوالد التجــار: بحيــاتي عليــك يــا ســيدي نــور الــدين أن تشــرب هــذا القــدح وتقــدم شــاٌب آ
وحلف عليه بالطالق وآخر وقف بين يديه على أقدامـه فاسـتحى نـور الـدين وأخـذ القـدح مـن خـولي البسـتان 
وشرب منه جرعًة ثم بصقها وقال: هذا مٌر فقال خولي البستان: يا سيدي نـور الـدين لـوال أنـه مـٌر مـا كانـت 

اآلكـل مـرًا وٕان هـذه الخمـر منافعهـا فيه هذه المنافع ألم تعلـم أن كـل حلـٍو إذا أكـل علـى سـبيل التـداوي يجـده 
كثيرٌة فمن جملة منافعها أنها تهضم الطعـام وتصـرف الهـم والغـم وتزيـل األريـاح وتـروق الـدم وتصـفي اللـون 
وتنعش البدن وتشجع الجبان وتقوي همة الرجل على الجماع ولو ذكرنا منافعها كلها لطال علينا شـرح ذلـك 

  وقد قال بعض الشعراء: 
 وداويت أسقامي بمرتشف الكأس  هللا من كل جانـبٍ شربنا وعفو ا

 للـنـاس سوى قوله فيها منافع  وما غرني فيها وأعرف إثمهـا

ثــم إن خلــوي البســتان نهــض قائمــًا علــى أقدامــه مــن وقتــه وســاعته وفــتح مخــدعًا مــن مخــادع ذلــك اإليــوان 
ي القدح وقال: يا سيدي إن كنـت وأخرج منه قمع سكر مكرر وكسر منه قطعًة كبيرًة ووضعها لنور الدين ف

  هبت شرب الخمر من مرارته فاشرب اآلن فقد حال.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة عشرة بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخولي قال لنور الدين: إن كنت هبت شـرب الخمـر مـن مرارتـه فاشـرب 
فقد حال فعنـد ذلـك أخـذ نـور الـدين القـدح وشـربه ثـم مـأل الكـأس واحـًد مـن أوالد التجـار قـال: يـا سـيدي اآلن 

نور الدين أنا عبدك وكذا اآلخر قال: خادمك وقـام اآلخـر وقـال: مـن أجـل خـاطري وقـام اآلخـر وقـال: بـاهللا 
ين إلــى أن أســقوه العشــرة عليــك يــا ســيدي نــور الــدين اجبــر بخــاطري ولــم يــزل العشــرة أوالد التجــار بنــور الــد

أقداٍح كل واحٍد قدحًا وكان نور الدين باطنه بكر عمره ما شـرب خمـرًا قـط إال فـي تلـك السـاعة فـدار الخمـر 
فــي دماغــه وقــوي عليــه الســكر فوقــف علــى حيلــه وقــد ثقــل لســانه واســتعجم كالمــه وقــال: يــا جماعــة اهللا أنــتم 

إلى سـماع طيـٍب فـإن الشـراب بـال سـماٍع عدمـه أولـى مـن  مالح وكالمكم مليح ومكانكم مليح إال أنه يحتاج
  وجودها كما قال فيه الشاعر هذين البيتين: 
 وحدها من يد القمر المنـير  أدرها بالكبير والـصـغـير

 رأيت الخيل تشرب بالصفير  وال تشرب بال طرٍب فإنـي

ر وغــاب ثــم عــاد ومعــه صــبيًة فعنــد ذلــك نهــض الشــاب صــاحب البســتان وركــب بغلــًة مــن بغــال أوالد التجــا 
مصريًة كأنها ليٌة طريٌة أو فضٌة نقيٌة أو ديناٌر في صـينيٌة أو غـزاٌل فـي بريـٍة بوجـٍه يخجـل الشـمس المضـية 
وعيوٍن بابليٍة وحواجٍب كأنها قسى محنيٍة وخدوٍد ورديٍة وأسناٍن لؤلؤيٍة ومراشٍف سكريٍة وعيوٍن مرخيٍة ونهـوٍد 



اٍن مطويــٍة وأرداٍف كــأنهن مخــداٍت محشــيٍة وفخــذين كالجــداول الشــامية وبينهمــا عاجيــٍة وبطــٍن حماســيٍة وأعكــ
 شيٌء كأنه صرٌة في بقجٍة مطويٍة كما قيل فيه هذه األبيات: 

 رأوا وجهها من دون أصنامهم رباً   ولو أنها للمشركين تـعـرضـت

 لخلى سبيل الشرق وأتبع الغربـاً   ولو أنها في الشرق الحت لراهٍب 

 عذباً  ألصبح ماء البحر من ريقها  فلت في البحر والبحر مالـحٌ ولو ت

وتلــك الصــبية كأنهــا البــدر إذا بــدر فــي ليلــة أربعــة عشــر وعليهــا بدلــٌة زرقــاٌء بقنــاٍع أخضــٍر فــوق جبــيٍن أزهــٍر 
  تدهش العقول وتحير أرباب المعقول.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  عد الثمانمائة وفي الليلة العشرين ب

قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن خـــولي البســـتان جـــاءهم بالصـــبية التـــي ذكرنـــا أنهـــا فـــي غايـــة الحســـن 
  والجمال ورشاقة القد واالعتدال كأنها المرأة المراد بقول الشاعر: 

 الزوديٍة كلون الـسـمـاء  أقبلت فـي غـاللٍة زرقـاءٍ 

 في ليالي الشتاء قمر الصيف  فتحققت في الغاللة منـهـا

ثــم إن الشــاب خــولي البســتان قــال لتلــك الصــبية: اعلمــي يــا ســيدة المــالح وكــل كوكــٍب الح أننــا مــا قصــدنا 
بحضورك في هـذا المكـان إال أن تنـادمي هـذا الشـاب الملـيح الشـمائل سـيدي نـور الـدين فإنـه لـم يـأت محلنـا 

أجيء بالـذي كـان معـي فقـال لهـا: سـيدتي أنـا  في هذا اليوم فقالت له الصبية: ليتك كنت أخبرتني ألجل أن
أروح وأجيء به إليك فقالت: أفعل ما بدا لك فقال لها: أعطيني أمارًة فأعطته منديًال فعند ذلـك خـرج سـريعًا 
وغاب ساعًة زمانيًة ثم عاد ومعه كيٌس أخضٌر من الحرير أطلـٌس بشـكلين مـن الـذهب فأخذتـه منـه الصـبية 

نتــان وثالثــون قطعــًة خشــٍب ثــم ركبــت الخشــب فــي بعضــه علــى صــورة ذكــر فــي وحلتــه ونفضــته فنــزل منــه اث
أنثى وأنثى في ذكر وكشفت عن معاصمها وأقامته فصـار عـودًا محكوكـًا مجـرودًا صـنعة الهنـود ثـم انحنـت 
عليه تلك الصبية انحناء الوالدة على ولدها وزعزعته بأنامل يـدها فعنـد ذلـك أن العـود ورن وألماكنـه القديمـة 

وقــد تــذكر الميــاه التــي قــد ســقته واألرض التــي نبــت منهــا وتربــى فيهــا وتــذكر النجــارين الــذين قطعــوه حــن 
والــدهانين الــذين دهنــوه والتجــار الــذين جلبــوه والمراكــب التــي حملتــه فصــرخ وصــاح عــدد ونــاح وكأنهــا ســألته 

  عن ذلك كله فأجابها بلسان الحال منشدًا هذه األبيات: 
 أميل بها وجدًا وفرعـي أخـضـر  ل مـنـزاللقد كنت عودا للـبـالبـ

 ومن أجل ذاك النوح سرى مجهـر  ينوحون من فوقي فعلمت نوحـهـم

 وصيرني عودًا نحـيًال كـمـا تـر  رماني بال ذنٍب على األرض قاطعي

 بأني قتيٌل فـي األنـام مـصـبـر  ولكن ضربي باألنـامـل مـخـبـرٌ 



 إذا ما رأى نوحي يهـيم ويسـكـر  فمن أجل هذا صـار كـل مـنـادمٍ 

 وقد صرت في أعلى الصدور أصدر  وقد حنن المولى على قـلـوبـهـم

 أحـور وكل غزاٍل ناحل الطـرف  تعانق قدي كل من فاق حـسـنـهـا

ثـم سـكتت الصــبية سـاعة وبعــد ذلـك أخـذت ذلــك العـود فــي حجرهـا وانحنـت عليــه انحنـاء الوالــدة علـى ولــدها 
  قًا عديدًة.وضربت عليه طر 

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الحادية والعشرين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصـبية ضـربت علـى العـود طرقـًا عديـدة ثـم عـادت إلـى طريقتهـا األولـى 
  وأنشدت هذه األبيات: 

 شواق أوزارلحط عنه من األ  لو أنهم جنحوا للصـب أوزارٍ 

 كأنه عاشٌق شطت به الـدار  وعندليٍب على غصٍن يشاطره

 كأنها باجتماع الشمل أسحـار  قم وانتبه فليالي الوصل مقمرةٌ 

 وقد دعتنا إلى اللذات أوتـار  واليوم في غفلٍة عنا حواسدنـا

 آٌس وورٌد ومنثـوٌر وأنـوار  أما ترى أربعًا للهو قد جمعت

 صٍب وخٍل ومشروٍب ودينار  لحظ أربعةٌ واليوم قد جمعت ل

 وأخبـار تغني وتبقى رواياٍت   فأظفر بحظك وفي الدنيا فلذتها

فلمــا ســمع نــور الــدين مــن الصــبية هــذه األبيــات نظــر إليهــا بعــين المحبــة حتــى كــاد ال يملــك نفســه مــن شــدة 
لتجــار كلهــم وٕالــى نــور الميــل إليهــا وهــي األخــرى كــذلك ألنهــا نظــرت إلــى الجماعــة الحاضــرين مــن أوالد ا

الدين، فرأته بينهم كالقمر بين النجوم ألنه كان رخيم اللفـظ ذا دالٍل كامـل القـدر واالعتـدال والبهـاء والجمـال 
 ألطف وأرق النسيم كما قيل فيه هذه األبيات: 

 وباسهم قد راشها مـن سـحـره  قسمًا بوجنتـيه وبـاسـم ثـغـره

 اض غرته وأسـود شـعـرهوبي  وبلين معطفه ونبـل لـحـاظـه

 وسطا على بنـهـيه وبـأمـره  وبحاجٍب حجب الكرى عن ناظري

 وسعت لقتل العاشقين بهـجـره  وعقارٍب قد أرسلت من صدغـه

 وعقيق مبسمه ولؤلـؤ ثـغـره  وبـورد خـديه آس عـــذاره

 رمانه يزهو جـنـاه بـصـدره  وبغصن قامته الذي هو مثـمـرٌ 

 وسكونه وبدقٍة فـي خـصـره  في حـركـاتـهوبردفه المرتج 



 وبما حواه أمن الجمال بـأسـره  وحرير ملـبـسـه وخـفة ذاتـه

 والريح تروي طيبها عن نشـره  إن الشـذا قـد مـن أنـفـاسـه

 ظـفـره وكذا الهالل قالمًة من  وكذلك الشمس المـنـيرة دونـه

  .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح
  وفي الليلة الثانية والعشرين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الدين لما سـمع كـالم تلـك الصـبية وشـعرها أعجبـه نظامهـا وكـان قـد 
  مال من السكر فجعل يمدحها ويقول: 
 في نشوة المنتبذ  عوادٌة مالت لنا

 أنطقنا اهللا الذي  قالت لنا أوتارها

ر الدين بهـذا الكـالم وأنشـد هـذا الشـعر والنظـام نظـرت لـه تلـك الصـبية بعـين المحبـة وزادت فيـه فلما تكلم نو 
عشقًا وغرامًا وقد صاحت متعجبًة مـن حسـنه وجمالـه ورشـاقة قـده واعتدالـه فلـم تتمالـك نفسـها بـل احتضـنت 

  العود ثانيًا وأنشدت هذه األبيات: 
 يهويهجرني وروحي في يد  يعاتبني على نظـري إلـيه

 كأن اهللا قد أوحـى إلـيه  ويبعدني ويعلم ما بقلـبـي

 وقلت لناظري عول علـيه  كتبت مثاله في وسط كفـي

 وال قلبي يصيرنـي لـديه  فال عيني ترى منـه بـديالً 

 فقلبي لـم يمـل إال إلـيه  فيا قلبي نزعتك من فؤادي

شـــعرها وبالغـــة كالمهـــا وعذوبـــة لفظهـــا فلمـــا أنشـــدت الصـــبية تلـــك األبيـــات تعجـــب نـــور الـــدين مـــن حســـن 
وفصاحة لسانها فطار عقله من شدة الغرام والوجـد والهيـام ولـم يقـدر أن يصـبر عنهـا سـاعًة مـن الزمـان بـل 
مال إليها وضمها إلى صدره فانطبقت األخرى عليه وصارت بكليتها لديه وقبلته بين عينيه وقبل هـو فاههـا 

كــزق الحمــام فالتفتــت لــه وفعلــت معــه مثــل مــا فعــل معهــا، فهــام  بعــد ضــم القــوام ولعــب معهــا فــي التقبيــل
الحاضــرون وقــاموا علــى أقــدامهم فاســتحى نــور الــدين ورفــع يــده عنهــا ثــم أنهــا أخــذت عودهــا وضــربت عليــه 

  طرائق عديدًة ثم عادت إلى الطريقة األولى وأنشدت هذه األبيات: 
 ل إذا رنـاغضبًا ويهزأ بالغـزا  قمٌر يسل من الجفون إذا انثـنـى

 ولدى الطعان قوامه يحكي القنـا  ملك محاسنه الـبـديعة جـنـده

 ما جار قٌط على المحب وال جنى  لو أن رقة خصره في قـلـبـه

 هال نقلت إلى هنا مـن هـنـا  يا قلبه القاسـي ورقة خـصـره



 الـفـنـا فلك البقاء بحسنه ولي  يا عاذلي في حبه كـن عـاذري

ر الدين حسن كالمها وبديع نظامها مال إليها من الطرب ولم يملك عقله من التعجب ثم أنشـد فلما سمع نو 
  هذه األبيات: 

 ولكن لهيب الحر منها بمهجتـي  لقد خلتها شمس الضحى فتخيلت

 علينا بأطراف البنـان وأومـت  وماذا عليها لو أشارت فسلمـت

 ي عن الحسن جلتمحاسنها الالت  رأى وجهها الالحي فقال وتاه في

 فإنك معذوٌر فقلت هي الـتـي  أهذي التي همت شوقًا بحبـهـا

 لحالي وذلي وانكساري وغربتي  رمتني بسهم اللحظ عمدًا وما رثت

 وليلتـي أنوح وأبكي طول يومي  فأصبحت مسلوب الفؤاد متـيمـاً 

عودهـا وضـربت عليـه بأحسـن  فلما فرغ نور الدين من شعره، تعجبت الصبية من فصاحته ولطافتـه وأخـذت
 حركاتها وأعادت جميع النغمات، ثم أنشدت هذه األبيات: 

 ال حلت عنـك يئسـت أم ال أيأس  وحياة وجهك يا حـياة األنـفـس

 أو غبت عن عيني فذكرك مؤنسي  فلئن جفوت فإن طيفـك واصـلٌ 

 أبدًا بغير هواك لـم أسـتـأنـس  يا موحشًا طرفي وتعلـم أنـنـي

 المجـلـس هال سمحت بها بهذا  ك من ورٍد وريقـك قـهـوةٌ خدا

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية بعدما فرغت من شعرها طرب نور الدين من إنشاد تلـك الصـبية 
  ها غاية العجب، ثم أجابها عن شعرها بهذه األبيات: غاية الطرب وتعجب من

 إال تحجب بـدر الـتـم فـي األفـق ما أسفرت عن محيا الشمس في الغسق

 إال وعوذت ذاك الفرق بـالـفـلـق  وال بدت لعيون الصـبـح طـرتـهـا

 وأرو حديث الهوى من أقرب الطرق  خذ عن مجاري دموعها في تسلسلهـا

 مهًال بنبلك أن القـلـب فـي فـرق  نـبـل قـلـت لـهـاورب راميٍة بال

 فإن ودك منسـوٌب إلـى الـمـلـق  إن كان دمعي لبحر النيل نـسـبـتـه

 حـدقـي قالت ونومك أيضًا قلت من  قالت فهات جمع المال قـلـت خـذي



على مجـامع قلبهـا  فلما سمعت الصبية كالم نور الدين وحسن فصاحته طار قلبها واندهش لبها وقد احتمى
فضــمته إلــى صــدرها وصــارت تقبلــه تقبــيًال كــزق الحمــام وكــذلك اآلخــر قابلهــا بتقبيــٍل متالحــٍق ولكــن الفضــل 

  للسابق وبعد أن فرغت من التقبيل أخذت العود وأنشدت هذه األبيات: 
 أشكوه أم أشكو إليه تملمـلـي  وياله ويلي من مالمة عـاذلـي

 ألقى اإلهانة في هواك وأنت لي  ييا هاجري ما كنت أحسب أننـ

 وأبحث فيك لعاذليك تـذلـلـي  عنفت أرباب الصبابة بالـجـوى

 واليوم أعذر كل صب مبتـلـي  باألمس كنت ألوم أرباب الهـوى

 أصبحت أدعو اهللا باسمك يا علي  وٕان اعترتني من فراقـك شـدةً 

  يتين: فلما فرغت تلك الصبية من شعرها أيضًا أنشدت هذين الب
 من ريقه ورحيق فيه السلسل  قد قالت العشاق إن لم يسقنـا

 علـي ويقول فيه الكل منايا  ندعو إله العالمين يجـيبـنـا

فلما سمع نور الدين من تلك الصـبية هـذا الكـالم والشـعر والنظـام تعجـب مـن فصـاحة لسـانها وشـكرها علـى 
دين عليها قامت من وقتها وساعتها على قدميها وخلعـت ظرافة افتتانها فلما سمعت تلك الصبية ثناء نور ال

جميــع مــا كــان عليهــا مــن ثيــاٍب ومصــاٍغ وتجــردت مــن ذلــك كلــه ثــم جلســت علــى ركبتيهــا وقبلتــه بــين عينيــه 
  وعلى شامتي خديه ووهبت له جميع ذلك.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  مائة وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد الثمان

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية وهبت كل ما كان عليهـا لنـور الـدين وقالـت لـه: أعلـم يـا حبيـب  
قلبـــي أن الهديـــة علـــى مقـــدار مهـــديها، فقبـــل ذلـــك منهـــا نـــور الـــدين ثـــم رده عليهـــا وقبلهـــا فـــي فمهـــا وخـــديها 

البـوم قـام نـور الـدين مـن ذلـك المجلـس وعينيها، فلما انقضى ذلك ولم يـدم إال الحـي القيـوم رازق الطـاووس و 
فقـال: إلـى بيـت والـدي، فحلـف عليـه أوالد التجـار  ؟ووقف على قدميه فقالت لـه الصـبية: إلـى أيـن يـا سـيدي

أن ينام عندهم فأبى وركب بغلته ولم يـزل سـائرا حتـى وصـل إلـى منـزل والـده، فقامـت لـه أمـه وقالـت لـه: يـا 
 إنك قد شوشت علي وعلى والدك لغيابك عنا وقد اشتغل خاطرنـا ولدي ما سبب غيابك إلى هذا الوقت واهللا

عليك، ثم إن أمـه تقـدمت إليـه لتقبلـه فـي فمـه فشـمت منـه رائحـة الخمـر فقالـت: يـا ولـدي كيـف بعـد الصـالة 
والعبادة صرت تشرب الخمر وتعصي من له الخلق واألمر فبينما هما في الكالم وٕاذا بوالده قد أقبل، ثم إن 

قالـت أمـه: كـان رأسـه أوجعـه مـن هـواء  ؟ارتمـى فـي الفـراش ونـام فقـال أبـوه: مـا لنـور الـدين هكـذا نور الـدين
البســتان، فعنــد ذلــك تقــدم والــده ليســأله عــن وجعــه ويســلم عليــه فشــم منــه رائحــة الخمــر، وكــان ذلــك التــاجر 



ى هذا الحد حتـى المسمى تاج الدين ال يحب من يشرب الخمر فقال له: ويلك يا ولدي هل بلغ بك السفه إل
فلما سمع نور الدين كالم والده رفع يده في سكره ولطمه بهـا فجـاءت اللطمـة بـاألمر المقـدر  ؟تشرب الخمر

على عين والده اليمنى فسالت على خديها فوقع على األرض مغشيًا عليه واستمر فـي غشـيته سـاعًة فرشـوا 
بالطالق من أمـه أنـه إذا أصـبح الصـباح ال بـد عليه ماء الورد، فلما أفاق من غشيته أراد أن يضربه فحلف 

  من قطع يده اليمنى.
فلما سمعت أمه كالم والده ضاق صدرها وخافت علـى ولـدها، ولـم تـزل تـداري والـده وتأخـذ بخـاطره إلـى أن 
غلب عليه النوم، فصبرت إلى أن طلع القمر وأتت إلى ولدها وقد زال عنه السكر فقالـت لـه: يـا نـور الـدين 

فقالت: إنك لطمته بيـدك علـى  ؟فقال: وما الذي فعلته مع والدي ؟فعل القبيح الذي فعلته مع والدكما هذا ال
عينه اليمنى فسالت على خده وقد حلف بالطالق أنه إذا أصبح الصـباح ال بـد أن يقطـع يـدك اليمنـى، فنـدم 

  نور الدين على ما وقع منه حيث ال ينفعه الندم.
 الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 

 

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الدين لما ندم على ما وقع منه قالت له أمه: يا ولـدي إن هـذا النـدم 
ال ينفعك وٕانما ينبغي لك أن تقوم في هذا الوقت وتهرب وتطلـب النجـاة لنفسـك وتختفـي عنـد خروجـك حتـى 

  لى أحد أصحابك وانتظر ما يفعل اهللا فإنه يغير حاًال بعد حال.تصل إ
ثم إن أمـه فتحـت صـندوق المـال وأخرجـت منـه كيسـًا فيـه مائـة دينـاٍر وقالـت لـه: يـا ولـدي خـذ هـذه الـدنانير 
واســتعن بهــا علــى مصــالح حالــك فــإذا فرغــت منــك يــا ولــدي فأرســل أعلمنــي حتــى أرســل إليــك غيرهــا، وٕاذا 

ي أخبارك سرًا لعل اهللا يقدر لك فرجًا وتعود إلى منزلك، ثم أنها ودعته وبكت بكـاًء شـديدًا راسلتني فأرسل إل
ما عليه مزيد، فعند ذلك تناول نور الدين كيس الدنانير مـن أمـه وأراد أن يـذهب فـرأى كيسـًا كبيـرًا قـد نسـيته 

ومشـى مـن الزقـاق وتوجـه  أمه بجنب الصندوق فيه ألف ديناٍر فأخذه نـور الـدين ثـم ربـط االثنـين فـي وسـطه
  إلى جهة بوالق قبل الفجر.

فلما أصبح الصباح وقامت الخالئق توحد الملك الفتاح وذهب كل واحٍد منهم إلى مقصـده ليحصـل مـا قسـم 
اهللا له كان نور الدين وصل إلى بوالق فصار يتمشى على ساحل البحر فرأى مركبًا سقالته ممدودٌة والنـاس 

اسيه أربٌع مدقوقٌة في البر ورأى البحرية واقفـين فقـال نـور الـدين لهـم: إلـى أيـن أنـتم تطلع فيه وتنزل منه ومر 
فقالوا: إلى مدينة اإلسكندرية فقال لهـم نـور الـدين: خـذوني معكـم فقـالوا لـه: أهـًال وسـهًال ومرحبـًا  ؟مسافرون

  بك يا شاب يا مليح.
شـترى مـا يلزمـه مـن زاٍد وفـرٍش وغطـاٍء فعند ذلك نهض نور الدين من وقته وساعته ومضى إلـى السـوق وا 

ثم عاد إلى المركب وكان ذلك المركب قد تجهز للسفر، فلما نزل نور الدين في المركب لم يمكث إال قلـيًال 
حــين ســار مــن وقتــه وســاعته، ولــم يــزل ذلــك المركــب ســائرًا حتــى وصــل إلــى مدينــة الرشــيد فلمــا وصــلوا إلــى 



ائرًا إلــى اإلســكندرية فنــزل فيــه وعــدى الخلــيج، ولــم يــزل ســائرًا إلــى أن هنــاك رأى نــور الــدين مركبــًا صــغيرًا ســ
وصل إلى قنطرة الجـامي فطلـع نـور الـدين مـن ذلـك الـزورق ودخـل مـن بـاب السـدرة وقـد سـتر اهللا عليـه فلـم 

  ينظره أحٌد من الواقفين في الباب، فمشى نور الدين حتى دخل مدينة اإلسكندرية.
 عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد إن نور الدين لما دخل مدينة اإلسكندرية رآها مدينًة حصينة األسوار حسنة 
المتنزهات تلذ لسكانها وترغب في استيطانها وقد ولى عنهـا فصـل الشـتاء ببـرودة وأقبـل عليهـا فصـل الربيـع 
بورده وأزهرت أزهارها وأورقت أشجارها وأينعت أثمارها وتدفقت أنهارهـا وهـي مدينـٌة مليحـٌة الهندسـة والقيـاس 

  وأهلها من خيار الناس إذا أغلقت أبوابها أمنت أصحابها وهي كما قيل فيها هذه األبيات: 
 له مقاٌل فصـيح  قد قلت يومًا لخلٍ 

 فقال ثغٌر ملـيح  إسكندرية صفهـا

 قال أن هب ريحٌ   فيها معاٌش وقلت 

فمشى نـور الـدين فـي تلـك المدينـة ولـم يـزل ماشـيًا فيهـا إلـى سـوق النجـارين ثـم إلـى سـوق الصـرافين ثـم إلـى 
ســوق النقليــة ثــم إلــى ســوق الفكهانيــة ثــم إلــى ســوق العطــارين وهــو يتعجــب مــن تلــك المدينــة ألن وصــفها قــد 

  شاكل اسمها.
إذا برجٍل كبير السن نزل مـن دكانـه وسـلم عليـه ثـم تنـاول يـده ومضـى فبينما هو يمشي في سوق العطارين 

به إلى منزله فرأى نور الـدين زقاقـًا مليحـًا مكنسـًا مرشوشـًا قـد هـب عليـه النسـيم وظللتـه أوراق الشـجر، وفـي 
ذلــك الزقــاق ثــالث دور وفــي صــدر ذلــك الزقــاق دارًا أساســها راســٌخ فــي المــاء وجــدرانها شــاهقٌة إلــى عنــان 

اء وقد كنسوا الساحة التي قدامها ورشوها ويشم روائح األزهار قاصدوها يقابلها النسـيم كأنـه مـن جنـات السم
  النعيم، فأول ذلك الزقاق مكنوٌس مرشوٌش وآخره بالرخام مفروٌش.

فدخل الشيخ ونور الدين إلى تلك الدار وقدم له شيئًا من المأكول فأكال معا، فلمـا فرغـا مـن األكـل معـًا قـال 
فقال له: يا والدي في هذه الليلة، قال لـه: مـا  ؟الشيخ: متى كان القدوم من مدينة مصر إلى هذه المدينة له

قال له: علي نور الدين، فقال له الشيخ: يا نور الدين يلزمني الطالق ثالثًا أنك ما دمـت مقيمـًا فـي  ؟اسمك
ه نـور الـدين: يـا سـيدي الشـيخ زدنـي بـك هذه المدينة ال تفـارقني وأنـا أخلـي لـك موضـعًا تسـكن فيهـا، فقـال لـ

معرفًة فقال لها: يا ولدي أعلم أني دخلت مصر في بعض السنين بتجارٍة فبعتهـا فيهـا واشـتريت متجـرًا آخـر 
فاحتجت إلى ألف ديناٍر فوزنهـا عنـي والـدك تـاج الـدين مـن غيـر معرفـٍة لـه بـي ولـم يكتـب علـي بهـا منشـورًا 

ه المدينـة وأرسـلتها إليـه مـع بعــض غلمـاني ومعهـا هديـًة وقـد رأيتــك وصـبر علـي بهـا إلـى أن رجعـت إلــى هـذ
  وأنت صغير وٕان شاء اهللا تعالى أجازيك ببعض ما فعل والدك معي.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد الثمانمائة 
لدين: إن شاء اهللا أجازيك ببعض ما فعل والـدك معـي، قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ قال لنور ا

فلمــا ســمع نــور الــدين هــذا الكــالم أظهــر الفــرح واإلبتســام وتنــاول الكــيس الــذي فيــه ألــف دينــار وأعطــاه لــذلك 
  الشيخ وقال له: خذ هذا وديعًة عندك حتى اشتري به شيئًا من البضائع ألتجر فيه.

رية مــدة أيــاٍم وهــو يتنــزه كــل يــوم فــي شــارٍع مــن شــوارعها ويأكــل ثــم إن نــور الــدين أقــام فــي مدينــة اإلســكند 
ويشــرب ويلتــذ ويطــرب إلــى أن فرغــت المائــة دينــار التــي كانــت معــه برســم النفقــة فــأتى إلــى الشــيخ العطــار 
ليأخذ شيئًا منه من األلف دينار وينفقـه فلـم يجـده فـي الـدكان فجلـس فـي دكانـه ينتظـره إلـى أن يعـود وصـار 

ار ويتأمــل ذات اليمــين وذات الشــمال، فبينمــا هــو كــذلك إذا بــأعجمي قــد أقبــل علــى الســوق ينظــر علــى التجــ
ــٍة بوجــٍه يخجــل  ــٍة فــي بري ــٌة فــي فســقيٍة أو غزال ــٌة وبلطي ــٌة كأنهــا فضــٌة نقي ــٍة وخلفــه جاري وهــو راكــٌب علــى بغل

مطويـــٍة وســـيقاٍن  الشـــمس المضـــيئة وعيـــوٍن بابليـــٍة ونهـــوٍد عاجيـــٍة وأســـناٍن لؤلؤيـــٍة وبطـــٍن حماصـــيٍة وأعطـــافٍ 
 كأطراف ليٍة كاملة الحسن والجمال ورشيقة القد االعتدال كما قال فيها بعض وأصفيها: 

 في رونق الحسن ال طوٌل وال قصر  كأنها مثل ما تهواه قـد خـلـقـت

 والغصن من قدها يزهو به الثمـر  الورد من خدها يحمر من خـجـلٍ 

 صن من قامتها ما مثلها بشـروالغ  البدر طلعتها والمسك نكـهـتـهـا

 قـمـر في كل جارحٍة من حسنها  كأنها أفرغت مـن مـاء لـؤلـؤةٍ 

ثــم إن األعجمــي نــزل عــن بغلتــه وأنــزل الصــبية وصــاح علــى الــدالل فحضــر بــين يديــه فقــال لــه: خــذ هــذه 
ومعـه كرسـي  الجارية وناد عليها في السوق فأخذها الدالل ونزل بها إلى وسط السوق وغـاب سـاعًة ثـم عـاد

مــن األبنــوس مــزركٌش بالعــاج األبــيض فوضــعه الــدالل علــى األرض وأجلــس عليــه تلــك الصــبية ثــم كشــف 
القناع عن وجههـا فبـان مـن تحتـه وجـه كأنـه ترسـي ديلمـي أو كوكـب دري وهـي كأنهـا البـدر فـي ليلـة أربعـة 

  عشر بغاية الجمال الباهر كما قال فيها الشاعر: 
 فراح منكسفًا وانشق بالـغـضـب صورتهاقد عارض البدر جهًال حسن 

 الحـطـب تبت يدًا من غدت حمالة  وسرحة البان أن قيست بقامـتـهـا

  وما أحسن قول الشاعر: 
 ماذا فعلت بعابٍد مـتـرهـب  قل للمليحة في الخمار المذهب

 هزما بضوئها جيوش الغيهب  نور الخمار ونور وجهك تحته

 في الخد حراٌس رمته بكوكب  وٕاذا أتى طرفي ليسرق نظرةً 



فعند ذلك قال الدالل للتجار: دفعـتم فـي درة الغـواص وفتنـة القنـاص فقـال لـه تـاجر مـن التجـار: علـي بمائـة 
دينــار وقــال آخــر: بمــائتين وقــال آخــر: بثلثمائــة ولــم يــزل التجــار يتزايــدون فــي تلــك الجاريــة إلــى أن وصــلوا 

  البيع على اإليجاب والقبول. ثمنها إلى تسعمائة وخمسين دينارًا وتوقف
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد إن التجـار يتزايـدون فـي الجاريـة إلـى أن بلـغ ثمنهـا تسـعمائة وخمسـين دينـارًا 
وقـال لـه: إن جاريتـك بلـغ ثمنهـا تسـعمائة وخمسـين دينـارًا فهـل فعند ذلك أقبل الدالل على األعجمـي سـيدها 

فقال األعجمي: هل هي راضيٌة بذلك فإني أحب مراعاة خاطرها ألني ضـعفت فـي  ؟نبيع ونقبض لك الثمن
هذه السفرة وخـدمتني هـذه الجاريـة غايـة الخدمـة فحلفـت أنـي ال أبيعهـا إال لمـن تشـتهي وتريـد وجعلـت بيعهـا 

إن قالت رضيت فبعها لمن أرادته وأن قالت ال فال تبيعها فعند ذلك تقدم الـدالل إليهـا وقـال بيدها فأشاورها ف
لها: يا سيدة المالح أعلمي أن سيدك قـد جعـل بيعـك بيـدك وقـد بلـغ ثمنـك تسـعمائة وخمسـين دينـارًا فتـأذنين 

عنـد ذلـك جـاء الـدالل بهـا فقالت الجاريـة للـدالل: أرنـي الـذي يريـد أن يشـتريني قبـل انعقـاد البيـع ف ؟أن أبيعك
إلى رجٍل من التجار وهـو شـيٌخ كبيـٌر هـرٌم فنظـرت إليـه الجاريـة سـاعًة زمانيـًة وبعـد ذلـك التفتـت إلـى الـدالل 

فقــال لهــا الــدالل: ألي شــيٍء يــا ســيدة المــالح  ؟وقالــت لــه: يــا دالل هــل أنــت مجنــون أو مصــاب فــي عقلــك
لـك مـن اهللا أن تبيـع مثلـي لهـذا الشـيخ الهـرم الـذي قـال فـي فقالت لـه الجاريـة: أيحـق  ؟تقولين لي هذا الكالم

  شأن زوجته هذه األبيات: 
 وقد دعتني إلى شيٍء فما كانـا  تقول لي وهي غضبى من تدللها

 فال تلمني إذا أصبحت قـرنـا  إن لم تنكني نيك المرء زوجتـه

 فكلما عركته راحـتـي ألنـا  كأن أيرك شمٌع من رخـاوتـه

شــيخ التجــار مــن تلــك الصــبية هــذا الهجــو القبــيح اغتــاظ غيظــًا شــديدًا مــا عليــه مــن مزيــد وقــال  فلمــا ســمع 
للدالل: يا أنحس الـداللين مـا جئـت لنـا فـي السـوق إال بجاريـٍة مشـؤومٍة تتحـارى علـي وتهجـوني بـين التجـار 

ــا ســيدتي ال تكــوني قليلــة األدب أن هــذ ا الشــيخ الــذي فعنــد ذلــك أخــذها الــدالل وانصــرف عنــه وقــال لهــا: ي
 هجوته هو شيخ السوق ومحتسبه وصاحب مشورة التجار فضحكت وأنشدت هذين البيتين: 

 وذاك للحكام ممـا يجـب  يصلح للحكام في عصرنـا

 والضرب بالذرة للمحتسب  السنق للوالي على بـابـه

يــره ألنــه ربمــا خجــل منــي ثــم إن الجاريــة قالــت للــدالل: واهللا يــا ســيدي أنــا ال أبــاع لهــذا الشــيخ فبعنــي إلــى غ
فيبيعني إلى آخر فاصبر ممتهنة وال ينبغي لي أن أدنس نفسي باإلمتهان وقد علمت إن أمر بيعـي مفـوض 

  إلي.



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد الثمانمائة 
الل: ال ينبغي أن أدنس نفسي باإلمتهان وقد علمت أن قالت: بلغني أيها الملك السعيد إن الجارية قالت للد

أمر بيعي مفوض إلي فقال لها الدالل: سمعًا وطاعًة ثم توجه بها إلـى رجـٍل مـن التجـار الكبـار فلمـا وصـل 
 ؟بها إلى ذلك الرجل قال لها: يا سـيدتي هـل أبيعـك إلـى سـيدي شـريف الـدين هـذا بتسـعمائة وخمسـين دينـاراً 

فرأتــه شــيخًا ولكــن لحيتــه مصــبوغًة فقالــت للــدالل: هــل أنــت مجنــون أو مصــاب بعقلــك  فنظــرت إليــه الجاريــة
حتــى تبيعنــي إلــى هــذا الشــيخ الفــاني فهــل أنــا مــن كتكــت المشــاق أو مــن مهلهــل األخــالق حتــى تطــوف بــي 
ٌق على شيٍخ بعد شيٍخ وكالهما كجداٍر آيٍل إلى السقوط أو عفريٍت محقة النجم بـالهبوط أمـا األول فإنـه نـاط

  فيه لسان الحال يقول بقول من قال: 
 ال والذي أوجد األشـياء مـن عـدم  طلبت قبلتها فـي الـثـغـر قـائلةً 

 فمـي أفي الحياة يكون القطن حشو ما كان لي في بياض الشيب من أربٍ 

حالـه  وأما اآلخر فإنه ذو عيٍب وريٍب ومسود وجه الشيب قد أتى في خضاب شيبه بأقبح عيٍن وأنشـد لسـان
  هذين البيتين: 

 كتمت عنك يا سمعي ويا بصري  قالت أراك خضبت الشيب قلت لها

 تكاثر الغش حتى صار في الشعر  فقهقهت ثم قالت إني ذا عـجـب

فلما سمع الشيخ الذي صبغ لحيته من تلك الجارية هذا الكالم اغتـاظ غيظـًا شـديدًا مـا عليـه مـن مزيـٍد وقـال 
ن مــا جئــت فــي هــذا اليــوم إلــى ســوقنا إال بجاريــٍة ســفيهٍة تســفه علــى كــل مــن فــي للــدالل: يــا أنحــس الــداللي

السوق واحدًا بعد واحٍد وتهجوهم باألشعار والكالم الفشار ثم إن ذلك التاجر نزل مـن دكانـه وضـرب الـدالل 
علـى وجهـه فأخـذها الـدالل ورجـع بهـا وهـو غضـبان وقـال: واهللا إنـي مـا رأيـت عمـري جاريـة أقـل حيـاء منـك 
وقد قطعت رزقي ورزقك في هذا النهار وقـد أبغضـني مـن أجلـك جميـع التجـار فرآهـا فـي الطريـق رجـٌل مـن 
التجار فزاد فـي ثمنهـا عشـرة دنـانيٍر وكـان اسـم ذلـك التـاجر شـهاب الـدين فاسـتأذن الـدالل الجاريـة فـي البيـع 

بيتـه فأنـا أبـاع لـه وٕاال فـال، فقالت: أرني إياه حتى أنظر إليه واسـأله عـن حاجـٍة فـإن كانـت تلـك الحاجـة فـي 
فخالها الدالل واقفًة ثم تقدم إليه وقال له: يا سيدي شهاب الدين أعلم إن هذه الجارية قالت لي أنهـا تسـألك 

  عن حاجٍة فإن كانت عندك فإنها تباع لك وها أنت وقد سمعت ما قالته ألصحابك من التجار.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  في الليلة الثالثين بعد الثمانمائة و 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــدالل قــال للتــاجر: إنــك ســمعت مــا قالتــه هــذه الجاريــة ألنــك أنصــح  

التجار واهللا خائٌف أن أجيء بها إليك فتعمل معك مثل ما عملت مع جيرانك وأبقى أنا معـك مفضـوحًا فـأي 



بهـا فقـال الـدالل: سـمعًا وطاعـًة ثـم ذهـب الـدالل وأتـى بالجاريـة إليـه  فقال: ائتنـي ؟ذنٍب لي في المجيء بها
 ؟فنظرتــه الجاريــة وقالــت لــه: يــا ســيدي شــهاب الــدين هــل فــي بيتــك مــدوراٍت محشــوٍة بقطاعــة فــرو الســنجاب

فقال لها: نعـم يـا سـيدة المـالح عنـدي فـي البيـت عشـرة مـدوراٍت محشـوٍة بقطاعـة فـرو السـنجاب فبـاهللا عليـك 
فقالت: اصبر عليك حتى ترقد وأجعلها على فمك وأنفـك حتـى تمـوت ثـم أنهـا  ؟عين بهذه المدوراتماذا تصن

التفتــت إلــى الــدالل وقالــت لــه: يــا أنحــس الــداللين كأنــك مجنــون حتــى تعرضــني منــذ ســاعٍة علــى اثنــين مــن 
األول الشيوخ في كـل واحـد منهمـا عيبـان وبعـد ذلـك تعرضـني علـى سـيدي شـهاب الـدين وفيـه ثالثـة عيـوب 

 أنه قصير، والثاني أنه كبير والثالث أن لحيته طويلٌة وقد قال فيه بعض الشعراء: 

 مثل هذا بين الخالئق أجمـع  ما رأينا وال سمعنا بشخـصٍ 

 طول شبر وقامٌة طول إصبع  فله لحيٌة طول ذراٍع وأنـفـه

خــذ بطــرق الــدالل وقــال لــه: يــا فلمــا ســمع التــاجر شــهاب الــدين مــن الجاريــة ذلــك الكــالم نــزل مــن الــدكان وأ
أنحس الداللين كيف تأتي إلينا بجاريٍة توبخنا وتهجونـا واحـدًا بعـد واحـٍد باألشـعار والكـالم الفشـار فعنـد ذلـك 
أخذها الدالل وذهب من بين يديه وقال لها: واهللا طول عمري وأنا في هـذه المهنـة مـا رأيـت جاريـًة أقـل أدبـًا 

ك قطعــت رزقــي فــي هــذا اليــوم وال ربحــت منــك إال الصــفح علــى القفــا منــك وال أنحــس علــي مــن نجمــك ألنــ
واألخــذ بــالطوق ثــم أن الــدالل وقــف بتلــك الجاريــة ليصــاعد علــى تــاجٍر صــاحب عبيــٍد وغلمــاٍن وقــال لهــا: 

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. ؟أتباعين لهذا التاجر سيدي عالء الدين

  
  ين بعد الثمانمائة وفي الليلة الواحدة والثالث

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الدالل قال للجارية: أتبـاعين لسـيدي عـالء الـدين فنظرتـه فوجدتـه أحـدب 
  فقالت: أن هذا أحدب، وقد قال فيه الشاعر: 
  فحكاه شيطاٌن يصادف كوكباً   قصرت مناكبه وطال قفـاه

 وأحس ثانية فصار محدبـاً   وكـان قـد ذاق أول مـرةٍ 

فنظـرت إليـه فوجدتـه  ؟فعند ذلك أسرع الدالل إليها وأخذها وأتى بها إلى تاجر آخـر وقـال لهـا: أتبـاعين لهـذا
  أعمش فقالت: أن هذا أعمش كيف تبيعني له وقد قال فيه بعض الشعراء: 

 هدت قواه لحـينـه  رمـٌد أمـراضــه

 هذا القذى في عينه  يا قوم قوموا فانظروا

فنظــرت إليــه فــرأت لحيتــه كبيــرة  ؟الــدالل وأتــى بهــا إلــى تــاجر آخــر وقــال لهــا أتبــاعين لهــذافعنــد ذلــك أخــذها 
فقالت للدالل: ويلك هذا الرجل كبٌش ولكن طلع ذيله في حلقه كيف تبعني له يا أنحس الداللين أما سـمعت 

شــهوٌر بــين إن كـل طويــل الــذقن قليــل العقــل وعلـى قــدر طــول اللحيــة يكــون نقصــاٌن فـي العقــل وهــذا األمــر م
  العقالء كما قال فيه بعض الشعراء: 



 فزادت اللحية في هيبتـه  ما رجٌل طالت له لحـيةٌ 

  يكون طوًال زاد في لحيته  إال وما ينقص من عقلـه

فقال لها: إلى سيدك األعجمي وكفانـا مـا جـرى لنـا  ؟فعند ذلك أخذها الدالل ورجع بها فقالت له: أين تتوجه
ر، وقد تسببت في منع رزقي ورزقه بقلة أدبك ثم أن الجارية نظرت في السوق والتفتـت بسببك في هذا النها

يمينًا وشماًال وخلفًا وأما ما فوقع نظرها باألمر المقدر على نور الدين علي المصـري فرأتـه شـابًا مليحـًا نقـي 
، إذا بدر في ليلة أربعـة الخدر رشيق القد وهو ابن أربع عشرة سنًة بديع الحسن والجمال والدالل كأنه البدر

عشٍر بجبين أزهٍر وخٍد أحمٍر وعنٍق كالمرمر وأسناٍن كالجوهر وريٍق أحلى من السـكر، كمـا قـال فيـه بعـض 
  واصفيه: 

  بدوٌر وغزالٌن فقلت لها قفي  بدت لتحاكي حسنه وجمالـه

 تتكلـفـي بهذا ويا أقمار ال  رويدك يا غزالن ال تتشيهـي

  شعراء: وما أحسن قول بعض ال
 تغدو الورى ظلمٌة وضـياء  ومهفهٌف من شعره وجبينـه

 كما الشقيق بنقطٍة سـوداء  ال تنكروا الخال الذي في خده

فلما نظرت تلك الجارية إلى نور الدين حال بينها وبين عقلها ووقع في خاطرهـا موقعـًا عظيمـًا وتعلـق قلبهـا 
  بمحبته.

 المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم  

 

  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما رأت عليًا نـور الـدين تعلـق قلبهـا بمحبتـه فالتفتـت إلـى الـدالل 
وقالت له: هل هذا الشاب التاجر الذي هو جالس بين التجـار وعليـه الفرجيـة الجـوخ العـود مـا راد فـي تمنـي 

فقــال لهــا الــدالل: يــا ســيدة المــالح إن هــذا شــاٌب غريــٌب مصــرٌي والــده مــن أكــابر التجــار بمصــر ولــه  ؟شــيئاً 
الفضل على جميع تجارها وأكابرهـا ولـه مـدٌة يسـيرٌة فـي هـذه المدينـة وهـو مقـيٌم عنـد رجـٍل مـن أصـحاب أبيـه 

  ولم يتكلم فيك بزيادة ال نقصان.
عها خـاتم يـاقوٌت وقالـت: أوصـلني عنـد هـذا الشـاب الملـيح فلما سمعت الجارية كالم الدالل نزعـت مـن إصـب

فإن اشتراني كان هذا الخاتم لك في نظير تعبك في هذا اليوم معنا ففرح الدالل وتوجـه إلـى نـور الـدين فلمـا 
صــارت عنــده تأملتــه فرأتــه كأنــه بــدر التمــام ألنــه ظريــف الجمــال رشــيق القــد واإلعتــدال فقالــت لــه: يــا ســيدي 

فقالـت لـه الجاريـة: وألي  ؟فقـال لهـا: يـا سـيدة المـالح، وهـل فـي الـدنيا أحسـن منـك ؟أنا مليحـةٌ  باهللا عليك ما
شيٍء رأيت التجار كلهم زادوا في ثمني، وأنت ساكٌت ما تكلمت بشيء والزدت في ثمني دينارًا واحدًا كأنني 

تملكـه يـدي مـن المـال  ما عجبتك يا سيدي، فقال لها: يا سيدتي لو كنت في بلدي كنت اشتريتك بجميـع مـا



فقالت له يا سيدي أنا ما قلت لك اشترني على غير مرادك ولكن لو زدت في ثمني بشـيٍء لجبـرت خـاطري 
ولو كنت ال تشتريني ألجـل أن تقـول التجـار: لـوال أن هـذه الجاريـة مليحـًة مـا زاد فيهـا هـذا التـاجر المصـري 

الدين من كالم الجارية الذي ذكرته وأحمـر وجهـه  ألن أهل مصر لهم خبرٌة بالجواري فعند ذلك استحى نور
قــال: بلــغ ثمنهــا تســعمائٍة وخمســين دينــارًا غيــر الداللــة وأمــا قــانون  ؟وقــال للــدالل: كــم بلــغ ثمــن هــذه الجاريــة

الســلطان فإنــه علــى البــائع فقــال نــور الــدين للــدالل: خلهــا علــي بــاأللف دينــاٍر داللــًة وثمنــًا فبــادرت الجاريــة 
وقالت بعت نفسي لهذا الشاب المليح بألف دينار فسكت نور الـدين، فقـال واحـٌد: بعنـاه وقـال وتركت الدالل 

آخر يستاهل وقال آخر: ملعون ابن ملعون من يزود وال يشـتري وقـال آخـر: واهللا أنهمـا يصـلحان لبعضـهما 
قــٍة وناولهــا لنــور فلــم يشــعر نــور الــدين إال والــدالل أحضــر القضــاة والشــهود وكتبــوا عقــد البيــع والشــراء فــي ور 

  الدين.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الدالل ناول ورقـة الشـراء لنـور الـدين وقـال لـه: تسـلم جاريتـك اهللا يجعلهـا 
  أنت إال لها وأنشد الدالل هذين البيتين: مباركٌة عليك فهي ما تصلح إال لك وال تصلح 

 إليه تجرجر أذيالهـا  أتته السعادة منقـادةٌ 

  ولم يك يصلح إال لها  فلم تك تصلح إال لـه

فعند ذلك استحى نور الدين من التجار وقام من وقته وساعته ووزن األلف دينار التـي كـان وضـعها وديعـًة 
أتــى بهــا إلــى البيــت الــذي أســكنه فيــه العطــار فلمــا دخلــت الجاريــة عنــد العطــار صــاحب أبيــه وأخــذ الجاريــة و 

البيــت رأت فيــه بســاط خلــق ونطعــًا عتيقــًا فقالــت لــه: يــا ســيدي هــل أنــا مــا لــي منزلــٌة عنــدك وال اســتحق أن 
فقــال لهــا نــور  ؟توصــلني إلــى بيتــك األصــلي علــى الــذي فيــه مصــالحك وألي شــيء مــا دخلــت بــي عنــد أبيــك

ة المـالح مـا هـذا بيتـي الـذي أنـا فيـه ولكنـه ملـك الشـيخ عطـار مـن أهـل هـذه المدينـة وقـد الدين: واهللا يا سـيد
أخاله لي وأسكنني فيه وقد قلت لـك أننـي غريـٌب وأننـي فـي أوالد مدينـة مصـر فقالـت لـه الجاريـة: يـا سـيدي 

مشـوي والمـدام أقل البيوت يكفي إلى بلدك ولكن يا سـيدي بـاهللا عليـك أن تقـوم وتـأتي لنـا بشـيٍء مـن اللحـم ال
والنقل والفاكهة فقال لها نور الدين: واهللا يا سيدة المـالح مـا كـان عنـدي مـن المـال غيـر األلـف دينـار الـذي 

  وزنته في ثمنك وال أملك غير تلك الدنانير شيئًا من المال وكان معي بعض دراهم صرفتها باألمس.
رهمــًا وتــأتيني بهــا، حتــى أقــول لــك أي فقالــت لــه: أمــا لــك فــي هــذه المدينــة صــديق تقتــرض منــه خمســين د 

شــيء تفعــل بهــا، فقــال لهــا: مــا لــي صــديق ســوى العطــار، ثــم ذهــب مــن وقتــه وتوجــه إلــى العطــار وقــال لــه: 
فقـال  ؟السالم عليك يا عم، فرد عليه السالم وقال: يا ولـدي أي شـيء اشـتريت بـاأللف دينـار فـي هـذا اليـوم



ما جـنس  ؟هل أنت مجنون حتى تشتري جاريًة واحدًة بألف دينارٍ  له: اشتريت بها جاريًة. فقال له: يا ولدي
  فقال نور الدين: يا عم أنها جارية من أوالد الفرنج. ؟هذه الجارية

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد الثمانمائة 
ل للشــيخ العطــار إنهــا جاريــٌة مــن أوالد اإلفــرنج. فقــال لــه قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد إن نــور الــدين قــا

الشيخ: أعلم يا ولدي أن خيار أوالد اإلفرنج عندنا في هذه المدينة ثمنه مائتي ديناٍر ولكن واهللا يا ولـدي قـد 
عملت عليك حيلًة في هذه الجارية فإن كنت أحبتها فبت عندها في هذه الليلة واقض غرضك منها وأصـبح 

الســـوق وبعهــا ولـــو كنــت تخســـر فيهــا مـــائتي دينــار وقـــدر أنهــا غرفـــت فــي البحـــر أو طلــع عليـــك أنــزل بهــا 
  اللصوص في الطريق.

فقال نور الدين: كالمك صحيٌح ولكن يا عم أنت تعرف أنه مـا كـان معـي غيـر األلـف دينـاٍر التـي اشـتريت 
ك أن تقرضــني خمســين درهمــًا بهــا الجاريــة ولــم يبــق معــي شــيٌء أنفقــه وال درهــٌم واحــٌد، وٕانــي أريــد مــن فضــل

أنفقها إلى غٍد فأبيع الجارية وأردها لك من ثمنها. فقال الشيخ: أعطيك يا ولدي على الرأس والعـين ثـم وزن 
له خمسين درهمًا وقال له: يا ولدي أنت شاٌب صغيٌر السـن وهـذه الجاريـة مليحـٌة وربمـا تعلـق بهـا قلبـك فمـا 

ئًا تنفقه فتفرغ منـك هـذه الخمسـين درهمـًا فتـأتيني فأقرضـك أول مـرٍة يهون عليك أن تبيعها وأنت ما تملك شي
وثاني مرٍة وثالث مرٍة إلـى عشـر مـراٍت فـإذا أتيتنـي بعـد ذلـك فـال أرد عليـك السـالم الشـرعي وتضـييع محبتنـا 

  مع والدك.
ح السـوق فـي ثم ناوله الشيخ خمسين درهمًا فأخذها نور الدين وأتى بها إلى الجاريـة، فقالـت لـه: يـا سـيدي ر 

ــًا خمســة ألــواٍن وهــات لنــا بــالثالثين األخــرى لحمــًا وخبــزًا  هــذه الســاعة وهــات لنــا بعشــرين درهمــًا حريــرًا ملون
  وفاكهًة وشرابًا ومشمومًا.

فعنـد ذلــك ذهـب نــور الـدين إلــى السـوق واشــترى منـه كــل مـا طلبتــه تلـك الجاريــة فقامـت مــن وقتهـا وســاعتها 
أتقنته غاية اإلتقان، ثم قدمت له الطعام فأكل وأكلت معـه حتـى اكتفيـا، وشمرت عن يديها وطبخت طعامًا و 

ثــم قــدمت المــدام وشــربت هــي وٕايــاه ولــم تــزل تســقيه وتؤانســه إلــى أن ســكر ونــام، فقامــت الجاريــة مــن وقتهــا 
وساعتها وأخرجت من بقجتها جرابًا من أديم طائفي وأخرجت منـه مسـمارين وقعـدت وعملـت شـغلها إلـى أن 

  زنارًا مليحًا فلفته في خرقٍة بعد صقله وتنظيفه ووضعته تحت المخدة. فرغ فصار
ثــم قامــت وتعــرت ونامــت بجانــب نــور الــدين وكبســته فانتبــه مــن نومــه فوجــد بجانبــه صــبيًة كأنهــا فضــٌة نقيــٌة 
أنعم من الحريـر وأطـرى مـن الليلـة وهـي أشـهر مـن علـٍم وأحسـن مـن حمـر الـنعم، خماسـية القـد قاعـدة النهـد 

ب كأنهــا أقســى مــن الســهام وعيــوٍن كأنهــا عيــون غــزالن وخــدوٍد كأنهــا شــقائق النعمــان وبطــٍن خمصــية بحواجــ
األعكان وسرٍة تسع أوقية من دهن البان وفخـذان كأنهمـا مخـدتان محشـوتان مـن ريـش النعـام وبينهمـا شـيٌء 

  يكل عن وصفه اللسان وتنسكب عند ذكره العبرات.



وســاعته إلــى تلــك الجاريـة وضــمها إلــى صـدره ومــص شــفتها الفوقانيــة فعنـد ذلــك التفــت نـور الــدين مــن وقتـه 
بعد أن مـص التحتانيـة ثـم لـزق اللسـان بـين الشـفتين وقـام إليهـا مصـوبًا مدفعـه فوجـدها درًة مـا ثقبـت ومطيـًة 
لغيــره مــا ركبــت فــأزال عنهــا بكارتهــا ونــال منهــا الوصــال وانعقــدت بينهمــا المحبــة بــال انفكــاٍك وال انفصــال، 

في خدها تقبيًال كوقع الحصى في الماء ورهزًا كعن الرماح في مغارة الشعواء وضـم الخصـور وعـض  وتابع
الخدود وركوب النهود مع حركاٍت مصريٍة، وغنٍج يمانيٍة وشهيٍق حبشيٍة وفتوٍر هنديٍة وغلمٍة نوبيـٍة وتضـجر 

ريــة جامعـٌة لهــذه الخصــال مــع فــرط ريفيـٍة وأنــين دمياطيــٍة وحــرارة صــعيديٍة وفتـرة اســكندرانيٍة وكانــت هــذه الجا
  الجمال والدالل ثم نام نور الدين هو وتلك الجارية إلى الصباح في لذٍة وانشراح.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد الثمانمائة 

ريـة إلـى الصـباح فـي لـذٍة وانشـراح البسـين قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الـدين نـام هـو وتلـك الجا 
حلل العنلق محكمة األزرار آمنين طوارق الليل والنهار في الوصال كثـرة القيـل والقـال وقـد باتـا علـى أحسـن 
حــال، ولــم يخشــيا أحــد. فلمــا أصــبح الصــباح وأضــاء بنــوره والح انتبــه نــور الــدين مــن نومــه فرآهــا أحضــرت 

عليــه مــن الصــالة لربــه ثــم أتتــه بمــا تيســر مــن المــأكول والمشــروب فأكــل المــاء فاغتســل هــو وٕاياهــا وأدى مــا 
وشــرب ثــم أدخلــت الجاريــة يــدها تحــت المخــدة وأخرجــت الزنــار الــذي صــنعته بالليــل وناولتــه إيــاه وقالــت: يــا 
سيدي خذ هذا الزنار، فقـال لهـا مـن أيـن هـذا الزنـار فقالـت لـه: يـا سـيدي هـو الحريـر الـذي اشـتريته البارحـة 

رين درهمــًا فقــم واذهــب بــه إلــى ســوق العجــم وأعطــه للــدالل لينــادي عليــه وال تبعــه إال بعشــرين دينــارًا بالعشــ
  سالمًة.

 ؟فقـال لهـا نـور الـدين: يــا سـيدة المـالح هـل شــيٌء بعشـرين درهمـا يبـاع بعشـرين دينــارًا يعمـل فـي ليلـًة واحــدةٌ 
السـوق وأعطـه للـدالل فـإذا نـادى عليـه  قالت له الجارية: يا سيدي أنت ما تعرف قيمة هذا، ولكن اذهـب بـه

الدالل ظهرت لك قيمته. فعند ذلك أخذ نور الدين الزنار من الجارية وأتى بـه إلـى السـوق األعـاجم وأعطـى 
الزنار للدالل وأمره أن ينادي عليـه، وقعـد نـور الـدين علـى مصـطبة دكـان فغـاب الـدالل عنـه سـاعًة ثـم أتـى 

  ن زنارك فقد بلغ عشرين دينارًا سالمة ليدك.إليه وقال له: يا سيدي قم اقبض ثم
فلما سمع نور الدين كالم الدالل تعجـب غايـة العجـب واهتـز مـن الطـرب وقـام ليقـبض العشـرين دينـارًا وهـو 
مــا بــين مصــدٍق ومكــذٍب، فلمــا قبضــها ذهــب مــن ســاعته واشــترى بهــا كلهــا حريــرًا مــن ســائر األلــوان لتعملــه 

  البيت وأعطاها الحرير.الجارية كله زنانير ثم رجع إلى 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نــور الــدين لمــا اشــترى بالعشــرين دينــار حريــرًا أعطــاه للجاريــة وقــال لهــا 

أني طــول عمــري مــا رأيــت صــنعًة أحســن مــن هــذه اعمليــه كلــه زنــانير وعلمينــي أيضــًا حتــى أعمــل معــك فــ
الصــنعة، وال أكثــر مكســبًا منهــا قــط وأنهــا واهللا أحســن مــن التجــارة بــألف مــرٍة فضــحكت الجاريــة مــن كالمــه 
وقالت له: يا سيدي نور الدين امض إلـى صـاحبك العطـار واقتـرض منـه ثالثـين درهمـًا وفـي غـد أدفعهـا لـه 

  ي اقترضتها منه قبلها.ثمن الزنار هي والخمسين درهمًا الت
فقام نور الدين وأتى إلى صاحبه العطار وقال له يا عم اقرضني ثالثـين درهمـًا جملـة وفـي غـد أن شـاء اهللا 
تعالى أجيء لك بالثمانين درهمًا جملـًة واحـدًة، فعنـد ذلـك وزن لـه الشـيخ العطـار ثالثـين درهمـًا فأخـذها نـور 

ًا وخبـزًا ونقـًال وفاكهـًة ومشـمومًا كمـا فعـل بـاألمس وأتـى بهـا إلـى الدين وأتى بها إلى السوق واشترى بها لحم
الجاريــة وكــان اســم تلــك الجاريــة مــريم الزناريــة فلمــا أخــذت اللحــم قامــت مــن وقتهــا وســاعتها وهيــأت طعامــًا 
فاخرًا ووضعته قدام سـيدها نـور الـدين ثـم بعـد ذلـك هيـأت سـفرت المـدام وتقـدمت تشـرب هـي وٕايـاه وصـارت 

ه ويمــأل ويســقيها فلمــا لعــب المــدام بعقلهمــا أعجبهــا حســن لطافتــه ورقــة معانيــه فأنشــدت هــذين تمــأل وتســقي
  البيتين: 

 لها من مسك نكهتـه خـتـام  أقول الهـيف حـيًا بـكـأس

  متى عصرت من الورد المدام  أمن خديك تعصر قـال كـال

لطــاس وتطلــب أن يمــأل لهــا ويســقها مــا ولــم تــزل تلــك الجاريــة تنــادم نــور الــدين وينادمهــا وتعطيــه الكــأس وا
تطيـــب بـــه األنفـــاس وٕاذا وضـــع يـــده عليهـــا تتمنـــع منـــه دالًال وقـــد زادهـــا الســـكر حســـنًا وجمـــاًال فأنشـــد هـــذين 

  البيتين: 
  بمجلس أنٍس وهو يخشى ماللها  وهيفاء تهوى الراح قالت لصبها

 أبيتك مهجور فخاف ماللـهـا  إذا لم تدر كأس المدام وتسقنـي

ير إال كذلك إلى أن غلـب عليـه السـكر ونـام فقامـت هـي مـن وقتهـا وسـاعتها وعملـت شـغلها فـي الزنـار  ولم
  على جري عادتها ولما فرغت أصلحته ولفته في ورقة ثم نزعت ثيابها ونامت بجانبه إلى الصباح.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  نمائة وفي الليلة السابعة والثالثين بعد الثما

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مــريم الزناريــة لمــا فرغــت مــن شــغل الزنــار أصــلحته ولفتــه فــي ورقــة  
ونزعت ثيابها ونامت بجانبه إلى الصباح وكان بينهما ما كان مـن الوصـل ثـم قـام نـور الـدين وقضـى شـغله 

نظيــره بــاألمس، فعنـد ذلــك أخــذه  وناولتـه الزنــار وقالـت لــه امــض إلـى الســوق وبعــه بعشـرين دينــارًا كمــا بعـت
ومضى به إلى السوق وباعه بعشرين دينـارًا وأتـى إلـى العطـار ودفـع لـه الثمـانين درهمـًا وشـكر فضـله ودعـا 



لــه فقــال يــا ولــدي هــل أنــت بعــت الجاريــة فقــال نــور الــدين كيــف أبيــع روحــي مــن جســدي ثــم أنــه حكــى لــه 
  جرى له.الحكاية من المبتدأ إلى المنتهى وأخبره بجميع ما 

ففرح الشيخ العطار بذلك فرحًا شديدًا ما عليه من مزيد وقال له واهللا يا ولدي أنك قـد أفرحتنـي وأن شـاء اهللا 
أنــت بخيــر دائمــًا فــأني أود لــك الخيــر لمحبتــي لوالــدك وبقــاء صــحبتي معــه ثــم أن نــور الــدين فــارق الشــيخ 

كهــة والشــراب وجميــع مــا يحتــاج إليــه علــى العطــار وراح مــن وقتــه وســاعته إلــى الســوق واشــترى اللحــم والفا
جري العادة وأتى به إلى تلك الجارية ولم يـزل نـور الـدين هـو والجاريـة فـي أكـٍل وشـرٍب ولعـٍب وانشـراٍح ووٍد 
ومنادمٍة مدة سنٍة كاملٍة وهي تعمل في كل ليلٍة زنارًا ويصبح يبيعه بعشرين دينارًا ينفق منها ما يحتـاج إليـه 

  تحفظه عندها إلى وقت الحاجة إليه. والباقي يعطيه لها
وبعد السنة قالت له الجارية يا سيدي نور الدين إذا بعت الزنار في غـد فخـذ لـي مـن حقـه حريـرًا ملونـًا سـتة 
ألــواٍن فإنــه قــد خطــر ببــالي أن أصــنع لــك منــديًال تجعلــه علــى كتفــك مــا فرحــت بمثلــه أوالد التجــار وال أوالد 

ن إلــى الســوق وبــاع الزنــار واشــترى الحريــر الملــون كمــا ذكــرت لــه الجاريــة الملــوك فعنــد ذلــك خــرج نــور الــدي
وجاء به إليها فقعـدت مـريم الزناريـة تصـنع فـي المنـديل جمعـٍة كاملـٍة ألنهـا كانـت كلمـا فرغـت مـن زنـار فـي 
ليلــٍة تعمــل فــي المنــديل شــيئًا إلــى أن خلصــته وناولتــه لنــور الــدين فجعلــه علــى كتفــه وصــار يمشــي بــه فــي 

فصــار التجــار والنــاس وأكــابر البلــد يقفــون عنــده صــفوفًا ليتفرجــوا علــى حســنه، وعلــى ذلــك المنــديل  الســوق
وحسـن صــنعته فــاتفق أن نـور الــدين كــان نائمـًا ذات ليلــة مــن الليـالي، فانتبــه مــن منامـه فوجــد جاريتــه تبكــي 

  بكاًء شديدًا.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  منة والثالثين بعد الثمانمائة وفي الليلة الثا
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الدين لما انتبه من منامه وجد جاريته تبكي بكـاًء شـديدًا وتنشـد هـذه 

  األبيات: 
 وأحربا للفراق وأحربـا  دنا فراق الحبيب واقتربـا

  على لياٍل مضت لنا طربا  تفتت مهجتي فوا أسفـي

 بعين سوٍء ويبلغ األربـا  د لناال بد أن ينظر الحسو 

  ومن عيون الوشاة والرقبا  فما علينا أضر من حسـدٍ 

فقال لها نور الدين يا سيدتي مريم مالك تبكي فقالت له أبكي من ألم الفراق فقد أحـس قلبـي بـه فقـال لهـا يـا 
ه إن عندي أضـعاف مـا سيدة المالح ومن الذي يفرق بيننا وأنا اآلن أحب الخلق إليك وأعشقهم لك فقالت ل

عندك ولكـن حسـن الظـن بالليـالي يوقـع النـاس فـي األسـف فـإذا كنـت تحـرص علـى عـدم الفـراق فخـذ حـذرك 
مــن رجــل إفرنجــي أعــور العــين اليمنــى وأعــرج الرجــل الشــمال وهــو شــيخ أغبــر الوجــه مكلــثم اللحيــة ألنــه هــو 



ه ما جاء إال في طلبي فقال لها نور الدين يـا الذي يكون سببًا لفراقنا وقد رأيته أتى في تلك المدينة وأظن أن
سيدة المالح أن وقع بصري عليه قتلته ومثلت به فقالت له مـريم يـا سـيدي ال تقتلـه وال تكلمـه وال تبايعـه وال 

  تشاوره وال تعامله وال تجالسه وال تماشه وال تتحدث معه بكالٍم قط وادع اهللا أن يكفينا شره ومكره.
خـذ نـور الـدين الزنـار وذهـب بـه إلـى السـوق وجلـس علـى مصـطبة دكـان يتحـدث هـو فلما أصبح الصباح أ 

وأوالد التجار فأخذته سنة من النوم فنام على مصطبة الدكان، فبينما هو نائم وٕاذا بذلك اإلفرنجي مـر علـى 
ذلــك الســوق فــي تلــك الســاعة ومعــه ســبعٌة مــن اإلفــرنج فــرأى نــور الــدين نائمــًا علــى مصــطبة الــدكان ووجهــه 
ملفوٌف بذلك المنديل وطرفه في يـده فقعـد اإلفرنجـي عنـده وأخـذ طـرف المنـديل وقلبـه فـي يـده واسـتمر يقلـب 
فيه ساعًة فأحس به نور الدين فأفاق من النوم فرأى اإلفرنجي الذي وصفته الجارية بعينه جالسـًا عنـد رأسـه 

تصـرخ علينـا هـل نحـن أخـذنا  فصرخ عليـه نـور الـدين صـرخًة عظيمـًة أرعبتـه فقـال لـه اإلفرنجـي ألي شـيء
منــك شــيئًا فقــال لــه نــور الــدين واهللا يــا ملعــون لــو كنــت أخــذت شــيئًا لكنــت ذهبــت بــك إلــى الــوالي فقــال لــه 
اإلفرنجــي يــا مســلم بحــق دينــك ومــا تعتقــده أن تخبرنــي مــن أيــن هــذا المنــديل فقــال لــه نــور الــدين هــو شــغل 

  والدتي.
 باح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم الم

 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن اإلفرنجـي لمـا سـأل نـور الـدين عـن الـذي عمـل المنـديل، قـال لـه إن هـذا 
المنديل شغل والدتي عملته لي بيدها فقال له اإلفرنجي أتبيعه لي وتأخذ ثمنـه منـي فقـال لـه نـور الـدين واهللا 

 أبيعه لك وال لغيرك فإنها ما عملته إال على اسمي ولم تعمل غيره فقال له بعه لي وأنا أعطيك يا ملعون ال
ثمنه في هذه الساعة خمسمائة دينـاٍر ودع الـذي عملتـه تعمـل لـك غيـره أحسـن منـه فقـال لـه نـور الـدين: أنـا 

ل تبيعـه بسـتمائة دينـار مـن ما أبيعه أبـدًا ألنـه ال نظيـر لـه فـي هـذه المدنيـة فقـال لـه اإلفرنجـي يـا سـيدي وهـ
  الذهب الخالص ولم يزل يزيده مائًة بعد مائٍة إلى أن أوصله إلى تسعمائة دينار.

فقــال لــه نــور الــدين يفــتح اهللا علــي بغيــر بيعــٍة أنــا مــا أبيعــه وال بــألفي دينــاٍر وال بــأكثر أبــدًا ولــم يــزل ذلــك 
صــله إلــى ألــف دينــاٍر فقــال لــه جماعــٌة مــن اإلفرنجــي يرغــب نــور الــدين بالمــال فــي ذلــك المنــديل إلــى أن أو 

التجار الحاضرين نحن بعنـاك هـذا المنـديل فـادفع ثمنـه فقـال لـه نـور الـدين أنـا مـا أبيعـه واهللا فقـال لـه تـاجر 
من التجار أعلم يا ولدي أن هذا المنديل قيمته مائة ديناٍر أن كثـرت وأن وجـد لـه راغـب وأن هـذا اإلفرنجـي 

فربحه تسعمائة دينـاٍر فـأي ربـح تريـد أكثـر مـن هـذا الـربح فـالرأي عنـدي أنـك تبيـع دفع فيه ألف دينار جملة 
هــذا المنــديل وتأخــذ األلــف دينــار وتقــول للــذي عملتــه لــك تعمــل لــك غيــره أو أحســن منــه واربــح أنــت األلــف 
دينــاٍر مـــن هـــذا اإلفرنجـــي المنـــديل بــألف دينـــاٍر ودفـــع لـــه الـــثمن فــي الحضـــرة وأراد نـــور الـــدين أن ينصـــرف 

  ويمضي إلى جاريته مريم ليبشرها بما كان من أمر اإلفرنجي.



فقــال اإلفرنجــي يــا جماعــة التجــار احجــزوا نــور الــدين فــإنكم وٕايــاه ضــيوفي فــي هــذه الليلــة فــإن عنــدي خابيــة 
خمر رومي من معتق الخمر وخروفًا سمينًا وفاكهًة ونقًال ومشمومًا فأنتم تؤانسوننا في هذه الليلـة وال يتـأخر 

منكم فقـال التـاجر يـا سـيدي نـور الـدين نشـتهي أن تكـون معنـا فـي مثـل هـذه الليلـة لنتحـدث وٕايـاك فمـن أحٌد 
فضلك وٕاحسانك أن تكون معنا فنحن وٕاياك ضيوٌف عند هذا اإلفرنجي ألنه رجٌل كـريٌم ثـم أنهـم حلفـوا عليـه 

لوا الدكاكين وأخذوا نور الدين بالطالق ومنعوه باإلكراه عن الرواح إلى بيته ثم قاموا من وقتهم وساعتهم وقف
معهــم وراحــوا مــع اإلفرنجــي إلــى قاعــٍة مطيبــٍة رحيبــٍة بلــوانين فأجلســهم فيهــا ووضــع بــين أيــديهم ســفرة غريبــة 
الصنع بديعة العمل فيها صورة كاسٌر ومكسور وعاشٌق ومعشوق وسائٌل ومسؤول ثـم وضـع اإلفرنجـي علـى 

  لور وكلها مملوءة بنفائس النقل والفاكهة والمشموم.تلك السفرة األواني النفيسة من الصيني والب
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة األربعين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن اإلفرنجي لمـا وضـع السـفرة وعليهـا أوانـي صـيني وبلـور مملـوءة بنفـائس  
لهــم اإلفرنجــي خابيــة مآلنــة بــالخمر الرومــي المعتــق وأمــر بــذبح خــروف  النقــل والفاكهــة والمشــموم ثــم قــدم

ســمين ثــم أن اإلفرنجــي أوقــد النــار وصــار يشــوي مــن ذلــك اللحــم ويطعــم التجــار ويســقيهم مــن ذلــك الخمــر 
ويغمـزهم علــى نـور الــدين أن ينزلــوا عليـه بالشــراب فلــم يزالـوا يســقونه حتـى ســكر وغــاب عـن وجــوده فلمــا رآه 

غرقًا فـي السـكر قـال آنسـت يـا سـيدي نـور الـدين فـي هـذه الليلـة فمرحبـا بـك وصـار اإلفرنجــي اإلفرنجـي مسـت
  يؤانسه بالسالم ثم تقرب منه وجلس بجانبه وسارقه في الحديث ساعًة زمانيًة.

ثم قال له يا سيدي نور الدين هل تبيعني جاريتك التي اشتريتها بحضرة هؤالء التجـار بـألف دينـاٍر مـن مـدة 
ا أعطيك في ثمنها اآلن خمسة آالف ديناٍر فأبى نور الدين ولم يـزل ذلـك اإلفرنجـي يطعمـه ويسـقيه سنٍة وأن

ويرغبه في المـال حتـى أوصـل الجاريـة إلـى عشـرة آالف دينـاٍر فقـال نـور الـدين وهـو فـي سـكره قـدام التجـار 
عليـه التجـار وبـاتوا فـي  بيعتك إياها هات عشرة آالف دينار ففرح اإلفرنجـي بـذلك القـول فرحـًا شـديدًا وأشـهد

أكــٍل وشــرٍب وانشــراٍح إلــى الصــباح ثــم صــاح اإلفرنجــي علــى غلمانــه وقــال لهــم ائتــوني بالمــال فأحضــروا لــه 
المــال فعــد نــور الــدين العشــرة آالف دينــار نقــدًا وقــال لــه يــا ســيدي نــور الــدين تســلم هــذا المــال ثمــن جاريتــك 

  ار المسلمين.التي بعتها في الليلة الماضية بحضرة هؤالء التج
فقــال نــور الــدين يــا ملعــون أنــا مــا بعتــك شــيئًا وأنــت تكــذب علــي ولــيس عنــدي جــوار فقــال لــه اإلفرنجــي لقــد 
بعتني جاريتك وهؤالء التجار يشـهدون عليـك بـالبيع فقـال التجـار كلهـم نعـم يـا نـور الـدين أنـت بعتـه جاريتـك 

م قــم اقــبض الــثمن وســلم إليــه الجاريــة واهللا قــدامنا ونحــن نشــهد عليــك أنــك بعتــه إياهــا بعشــرة آالف دينــار ثــ
يعوضــك خيــرًا منهــا أتكــره يــا نــور الــدين أنــك اشــتريت جاريــة بــألف دينــار ولــك ســنة ونصــف تتمتــع بحســنها 
وجمالها وتتلذذ في كل ليلـٍة بمنادمتهـا ووصـالها وبعـد ذلـك ربحـت مـن هـذه الجاريـة تسـعة آالف دينـار فـوق 

  زنارًا تبيعه بعشرين دينارًا.ثمنها األصلي وفي كل يوم تعمل لك 



وبعــد ذلــك كلــه تنكــر البيــع وتســتقل الــربح أي ربــح أكثــر مــن هــذا الــربح وأي مكســٍب أكثــر مــن هــذا المكســب 
فإن كنت تحبها فها أنت قد شبعت منها في هذه المدة فاقبض الثمن واشتري غيرها أحسـن منهـا أو نزوجـك 

كون البنت أجمل منها ويصير معك بـاقي المـال رأس مـال بنتًا من بناتنا بمهر أقل من نصف هذا الثمن وت
فــي يــدك ولــم يــزل التجــار يتكلمــون مــع نــور الــدين بالمالطفــة والمخادعــة إلــى أن قــبض العشــرة آالف دينــار 
ثمــن الجاريــة وأحضــر اإلفرنجــي مــن وقتــه وســاعته القضــاة والشــهود فكتبــوا لــه حجــة باشــتراء الجاريــة التــي 

  نور الدين، هذا ما كان من أمر نور الدين.اسمها مريم الزنارية من 
وأما ما كان مـن أمـر مـريم الزناريـة فإنهـا قعـدت تنتظـر سـيدها جميـع ذلـك اليـوم إلـى المغـرب ومـن المغـرب 
إلى نصف الليل فلم يعد إليها سيدها فحزنت وصارت تبكي بكاًء شـديدًا فسـمعها الشـيخ العطـار وهـي تبكـي 

فقالـت لهـا: يـا أمـي إنـي  ؟فرأتها تبكي فقالت لهـا: يـا سـيدتي مـا لـك تبكـينفأرسل إليها زوجته فدخلت عليها 
قعدت انتظر مجيء سـيدي نـور الـدين فمـا جـاء إلـى هـذا الوقـت وأنـا خائفـٌة أن يكـون أحـٌد عمـل عليـه حيلـًة 

  من أجلي ألجل أن يبيعني فدخلت عليه بالحيلة وباعني.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  في الليلة الواحدة واألربعين بعد الثمانمائة و 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن مريم الزناريـة قالـت لزوجـة العطـار: أنـا خائفـٌة أن يكـون أحـٌد عمـل علـى 
سيدي حيلـة مـن شـأني ألجـل أن يبيعنـي فـدخلت عليـه الحيلـة وبـاعني فقالـت لهـا زوجـة العطـار: يـا سـيدتي 

لء هـذه القاعـة ذهبـًا لـم يبعـك لمـا أعرفـه مـن محبتـه لـك ولكـن يـا سـيدتي مـريم مريم لو أعطوا سيدك فيك مـ
ربما يكون جماعًة أتوا من مدينة مصر من عنـد والديـه فعمـل لهـم عزومـه فـي المحـل الـذي هـم نـازلون فيـه 
واســتحى أن يــأتي بهــم إلــى هــذا المحــل ألنــه ال يســعهم وألن مــرتبتهم أقــل مــن أن يجــيء بهــم إلــى البيــت أو 

أن يخفــي أمــرك عــنهم فبــات عنــدهم إلــى الصــباح ويــأتي إن شــاء اهللا تعــالى إليــك فــي الغــد بخيــر فــال  أحــب
تحمل نفسك همًا وال غمًا يا سيدتي فهذا سبب غيابه عنك في هذه الليلة وها أنا أبيت عندك في هـذه الليلـة 

الكالم إلــى أن ذهــب وأســليك إلــى أن يــأتي إليــك ســيدك ثــم أن زوجــه العطــار صــارت تلهــي مــريم وتســليها بــ
  الليل كله.

فلما أصـبح الصـباح نظـرت مـريم سـيدها نـور الـدين وهـو داخـل مـن الزقـاق وذلـك اإلفرنجـي وراءه وجماعـة  
التجـار حواليـه فلمـا رأتهـم مـريم ارتعــدت فرائصـها واصـفر لونهـا وصـارت ترتعــد كأنهـا سـفينٌة فـي وسـط بحــٍر 

هـا: يـا سـيدتي مـريم مـا لـي أراك قـد تغيـر حالـك واصـفر لونـك مع شدة الريح فلما رأتها امـرأة العطـار قالـت ل
فقالــت لهــا الجاريــة: يــا ســيدتي واهللا أن قلبــي قــد أحــس بــالفراق وبعــد الــتالق ثــم إن مــريم  ؟وازداد بــك الــذهول

الزنارية بكت بكاًء شديدًا ما عليه من مزيد وتيقنت الفراق وقالت لزوجة العطار: يا سـيدتي أمـا قلـت لـك أن 
ور الدين قد عملت عليه حيلٌة من أجل بيعي فما أشك أنه باعني في هذه الليلة لهذا اإلفرنجـي وقـد سيدي ن

كنت حذرته منه ولكن ال ينفع حذر من قدر فقد بان لك صدق قولي فبينمـا هـي وزوجـة العطـار فـي الكـالم 



غيـــر لونـــه وارتعـــدت وٕاذا بســـيدها نـــور الـــدين دخـــل عليهـــا فـــي تلـــك الســـاعة فنظـــرت إليـــه الجاريـــة فرأتـــه قـــد ت
فرائصــه ويلــوح علــى وجهــه أثــر الحــزن والندامــة فقالــت لــه: يــا ســيدي نــور الــدين كأنــك بعتنــي، فبكــى بكــاًء 

 شديدًا وتاه وتنفس الصعداء، وأنشد هذه األبيات: 

  إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر  هي المقادير فما يغني الـحـذر

 قٍل وسمٍع وبـصـروكان ذا ع  إذا أراد اللـه أمـرًا بـأمـرئ

 وسل منه عقله سل الـشـعـر  أصم أذنـيه وأعـمـى عـينـه

 رد إليه عقـلـه لـيعـتـبـر  حتى إذا أنفـذ فـيه حـكـمـه

 فكل شيٍء بـقـضـاء وقـدر  فال تقل فيما جرى كيف جـرى

لـم بمـا حكـم اهللا، والنـاس ثم أن نور الدين اعتذر إلى الجارية وقال لها: واهللا يا سيدتي مريم أنـه قـد جـرى الق
قد عملوا علـي حيلـًة مـن أجـل بيعـك فـدخلت علـي الحيلـة فبعتـك وقـد فرطـت فيـك أعظـم تفـريٍط ولكـن عسـى 
من حكم بالفراق أن يمـن بـالتالق، فقالـت لـه: قـد حـذرتك مـن هـذا وكـان فـي وهمـي، ثـم ضـمته إلـى صـدرها 

  وقبلته ما بين عينيه.
 م المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكال

  
  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد الثمانمائة 

  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما ضمت نور الدين وقبلته ما بين عينيه أنشدت هذه األبيات: 
 ولو تلفت روحي هوًى وتشوقا  وحق سواكم ما سلوت ودادكـم

 شجر النقاكما ناح قمري على   أنوح وأبكـي كـل يوٍم ولـيلةٍ 

 ملتقـى متى غبتم عني فما لي  تنغص عيشي بعدكم يا أحبتـي

فبينمــا هــي علــى هــذه الحالــة وٕاذا بــاإلفرنجي قــد طلــع عليهمــا وتقــدم ليقبــل أيــادي الســيدة مــريم فلطمتــه بكفهــا 
على خده وقالت له: ابعد يا ملعون فما زلت ورائي حتى خدعت سـيدي ولكـن يـا ملعـون إن شـاء اهللا تعـالى 

 يكون األخير، فضحك اإلفرنجي من قولها وتعجب من فعلها واعتذر إليها وقال لها: يا سـيدتي مـريم أي ال
شيٍء ذنبي أنا وٕانما سيدك نور الدين هذا هو الذي باعك برضا نفسه وطيـب خـاطره وأنـه وحـق المسـيح لـو 

  كان يحبك ما فرط فيك ولوال أنه فرغ غرضه منك ما باعك.
نــت ملــك إفرنجــة وهــي مدينــٌة واســعة الجهــات كثيــرة الصــنائع والغرائــب والبنــات تشــبه وكانــت هــذه الجاريــة ب

مدينــة القســطنطينية وقــد كــان لنــزوح تلــك الجاريــة مــن عنــد أبيهــا وأمهــا ســببًا عجيبــا وأمــرًا غريبــًا وذلــك أنهــا 
لمــت جميــع تربــت عنــد أبيهــا وأمهــا فــي العــز والــدالل وتعلمــت الفصــاحة والكتابــة والفروســية والشــجاعة وتع

الصنائع مثل الزركشة والخياطة والحياكـة وصـنعة الزنـار والعقـادة ورمـي الـذهب علـى الفضـة والفضـة علـى 



الـــذهب وتعلمـــت جميـــع صـــنائع الرجـــال والنســـاء حتـــى صـــارت فريـــدة زمانهـــا ووحيـــدة عصـــرها وأوانهـــا، وقـــد 
عصــرها فخطبهــا ملــوك أعطاهــا اهللا مــن الحســن والجمــال والظــرف والكمــال مــا فاقــت بــه علــى جميــع أهــل 

الجزائر من أبيها وكان كل من خطبها منه يأبى أن يزوجهـا لـه ألنـه كـان يحبهـا حبـًا عظيمـًا وال يقـدر علـى 
فراقها ساعًة واحدًة ولـم يكـن عنـده بنـٌت غيرهـا وكـان لـه مـن األوالد الـذكور كثيـر ولكنـه كـان مشـغوفًا بحبهـا 

  شديدًا حتى أشرفت على الهالك. أكثر منهم، فاتفق أنها مرضت بعض السنين مرضاً 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد الثمانمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مــريم مرضــت مرضــًا شــديدًا حتــى أشــرفت علــى الهــالك فنــذرت علــى  
النــي فــي الجزيــرة الفالنيــة وكــان ذلــك الــدير معظمــًا نفســها أنهــا إذا عوفيــت مــن هــذا المــرض تــزور الــدير الف

عندهم وينذرون لـه النـذور ويتبركـون بـه، فلمـا عوفيـت مـريم مـن مرضـها أرادت أن تـوفي نـذرها الـذي نذرتـه 
على نفسها لذلك الدير فأرسلها والدها ملك اإلفرنجـة إلـى تلـك الـدير فـي مركـٍب صـغيٍر وأرسـل معهـا بعـٌض 

  ومن البطارقة ألجل خدمتها.من بنات أكابر المدينة 
فلمــا قربــت مــن الــدير اســتقلت مركبــًا مــن مراكــب المســلمين والمجاهــدين فــي ســبيل اهللا فأخــذوا جميــع مــا فــي 
المركب من البطارقة والبنات واألموال والتحف فباعوا ما أخذوه في مدينة القيروان فوقعت مريم في يد رجـٍل 

جمــي عنينــًا ال يــأتي النســاء ولــم تنكشــف لــه عــورٌة علــى امــرأة أعجمــي تــاجٍر مــن التجــار وقــد كــان ذلــك األع
  فجعلها للخدمة.

ثم أن ذلك األعجمي مرض مرضًا شديدًا حتى أشرف على الهالك وطال عليه المرض مدة شهوٍر فخدمتـه 
مــريم وبالغــت فــي خدمتــه إلــى أن عافــاه اهللا مــن مرضــه فتــذكر ذلــك األعجمــي منهــا الشــفقة والحنيــة عليــه 

بخدمتـه فــأراد أن يكافئهـا علـى مــا فعلتـه معــه مـن الجميـل فقــال لهـا: تمنــي يـا مـريم فقالــت: يـا ســيدي والقيـام 
تمنيــت عليــك أن ال تبيعنــي إال لمــن أريــده وأحبــه، فقــال لهــا: نعــم لــك علــى ذلــك يــا مــريم مــا أبيعــك إال لمــن 

اإلســالم فأســلمت  تريدينــه وقــد جعلــت بيعــك بيــدك ففرحــت فرحــًا شــديدًا، وكــان األعجمــي قــد عــرض عليهــا
وعلمها العبادات فتعلمت من ذلك األعجمي في تلك المـدة أمـر دينهـا ومـا وجـب عليهـا وحفظهـا القـرآن ومـا 
تيسر من العلـوم الفقهيـة واألحاديـث النبويـة، فلمـا دخـل بهـا مدينـة إسـكندرية باعهـا لمـن أرادتـه وجعـل بيعهـا 

  هذا سبب خروجها من بالدها.بيدها كما ذكرنا فأخذها علي نور الدين كما أخبرنا، 
وأما ما كان من أمر أبيها ملك إفرنجة فإنه لما بلغه أمر ابنته ومن معهـا قامـت عليـه القيامـة وأرسـل خلفهـا 
المراكــب وصــحبتهم البطارقــة والفرســان والرجــال األبطــال فلــم يقعــوا لهــا علــى خبــر بعــد التفتــيش فــي جزائــر 

  ور وعظائم األمور.المسلمين ورجعوا إلى أبيها بالويل والثب
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن مـريم لمـا فقـدت أرسـل أبيهـا خلفهـا الرجـال واألبطـال فلـم يقعـوا لهـا علـى 

ل وراءهـا ذلـك األعـور اليمـين واألعـرج الشـمال ألنـه خبر بعـد التفتـيش عليهـا فحـزن أبوهـا حزنـًا شـديدًا فأرسـ
كـــان أعظـــم وزرائـــه وكـــان جبـــارًا عنيـــدًا ذو حيـــٍل وخـــداٍع وأمـــره أن يفـــتش عليهـــا فـــي جميـــع بـــالد المســـلمين 
ويشــتريها ولــو بمــلء مركــٍب ذهبــًا، ففــتش عليهــا ذلــك الملعــون فــي جزائــر البحــار وســائر المــدن فلــم يقــع لهــا 

مدينة إسكندرية وسأل عنها فوقع على خبرها عنـد نـور الـدين المصـري فجـرى على خبر إلى أن وصل إلى 
لـه مــا جــرى وعمـل عليــه حيلــًة حتـى اشــتراها منــه كمــا ذكرنـا بعــد االســتدالل عليهـا بالمنــديل الــذي ال يحســن 

  صنعته غيرها.
ال لها: يـا وكان قد وصى التجار واتفق على خالصها بالحيلة، فلما صارت عنده مكثت في بكاٍء وعويٍل فق

ســـيدتي مـــريم خلـــي عنـــك هـــذا الحـــزن والبكـــاء وقـــومي معـــي إلـــى مدينـــة أبيـــك ومحـــل مملكتـــك ومنـــزل عـــزك 
ووطنك لتكوني بين خدمك وغلمانك واتركي هذا الذل وهذه الغربـة ويكفـي مـا حصـل لـي مـن التعـب والسـفر 

ك أن أشـتريك ولـو من أجلك وصرف أمـواٍل، فـإن لـي فـي التعـب والسـفر نحـو سـنة ونصـف وقـد أمرنـي والـد
بمــلء مركــب ذهبــًا ثــم إن وزيــر ملــك إفرنجــة صــار يقبــل قــدميها ويتخضــع لهــا ولــم يــزل يكــرر تقبيــل يــديها 
وقدميها ويزداد غضبها عليه كلما فعل ذلك أدبًا معها وقالت لـه: يـا ملعـون إن شـاء اهللا تعـالى ال يبلغـك مـا 

  في مرادك.
بسرٍج مزركٍش وأركبوها عليه ورفعوا فوق رأسها سحابة مـن حريـٍر ثم قدم إليها الغلمان في تلك الساعة بغلًة 

بعواميٍد من ذهب وفضة وصار اإلفرنج يمشـون حولهـا حتـى طلعـوا بهـا مـن بـاب البحـر وأنزلوهـا فيهـا فعنـد 
ذلك نهض الوزير األعور وقال لبحرية المركـب: ارفعـوا الصـاري فرفعـوه مـن وقـتهم وسـاعتهم ونشـروا القلـوع 

شروا القطن والكتان وعملوا المقاذيف وسافرت بهم تلك المركب هذا كله ومريم تنظر إلـى ناحيـة واألعالم ون
  إسكندرية حتى غابت عن عينها فصارت تبكي في سرها بكاًء شديدًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد الثمانمائة 

لــك الســعيد أن مــريم الزناريــة صــارت تنظــر إلــى ناحيــة إســكندرية حتــى غابــت عــن قالــت: بلغنــي أيهــا الم 
 عينيها فبكت وانتحبت وسكبت العبرات وأنشدت هذه األبيات: 

 إلينا وما حلمي بما اهللا صـانـع  أيا منزل األحباب هل لك عـودةٌ 

 وطرف قريح قد محته المدامـع  فسارت بنا سفن الفراق وأسرعت

 به يشتفي سقمي وتمحى المواجع  غاية مقـصـدي لفرقة خٍل كان

 الـودائع فعنـد يوٍم ال تـضـيع  إال يا إلهي كن عليه خلـيفـتـي



ولــم تــزل كلمــا تذكرتــه تبكــي وتنــوح فأقبــل عليهــا البطارقــة يالطفونهــا فلــم تقبــل مــنهم كالمــًا بــل شــغلها داعــي 
  بيات: الوجد والغرام، ثم أنها بكت وأّنت واشتكت وأنشدت هذه األ

 يخبر عني أنني لـك عـاشـقٌ   لسان الهوى في مهجتي لك ناطقٌ 

 وقلبي جريٌح من فراقك خافـق  ولي كبد جمر الهوى قد أذابـهـا

 سـوابـق فجفني قريح والدموع  وكم أكتم الحب الذي قد أذابـنـي

، هــذا مـا كـان مـن أمرهــا ولـم تـزل مـريم علـى هــذه الحالـة ال يقـر لهـا قــرار وال يطاوعهـا اصـطبار مـدة سـفرها
  هي والوزير األعور.

وأما ما كان من أمر نور الدين علي المصري ابن تاج الدين فإنـه بعـد نـزول مـريم المركـب وسـفرها ضـاقت 
عليه الدنيا وصار ال يقر له قـرارًا وال يطاوعـه اصـطبار فتوجـه إلـى القاعـة التـي كـان مقيمـًا بهـا هـو ومـريم، 

ورأى العدة التي كانت تشتغل عليها الزنـانير وثيابهـا التـي كانـت علـى جسـدها  فرآه في وجهه سوداء مظلمة
  فضمها إلى صدره وبكى وفاضت من جفنه العبرات، وأنشد هذه األبيات 

 وبعد توالي حسرتي وتلـفـتـي  ترى هل يعود الشمل بعد تشتتـي

 فيا هل ترى أحظى بوصل حبيبتي  فهيهات ما قد كان ليس بـراجـعٍ 

 وتذكر أحبابي وعهود مـودتـي  ل ترى قد يجمع اهللا شملنـاويا ه

 ويرعى عهودي ثم سالف صحبتي  ويحفظ ودي من بجهلي أضعـتـه

 وهل ترتضي األحباب يومًا منيتي  فما أنا إال ميت بعـد بـعـدهـم

 لقد ذبت وجدًا من تزايد حسراتي  فيا أسفي إن كان يجد تـأسـفـي

 فيا هل ترى دهري يجود بمنيتـي  ـلـيوضاع زماٌن كان فيه تواص

 دموعًا وال تبقى الدموع بمقلتـي  فيا قلب زد وجدًا ويا عين اهملـي

 وقد قل أنصاري وزادت بلـيتـي  ويا بعد أحبابي وفقد تـصـبـري

 كعـادتـي بعود حبيبي والوصال  سألت اهللا رب العالمين يجود لـي

  عليه من مزيد، ونظر إلى زوايا القاعة وأنشد هذين البيتين:  ثم أن نور الدين بكى بكاًء شديدًا ما
 وأجري في مواطنهم دموعي  أرى آثارهم فأذوب شـوقـاً 

 يمن علي يومًا بالـرجـوع  وأسأل من قضى بالبعد عنهم

ثم أن نور الدين نهض من وقته وساعته وقفل باب الدار وخرج يجري إلى البحر وصار يتأمل في موضع 
  لتي سافرت بمريم.المركب ا

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة السادسة واألربعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الـدين لمـا خـرج يجـري إلـى البحـر صـار يتأمـل فـي موضـع المركـب 

  التي سافرت بمريم ثم بكى وصعد الزفرات وأنشد هذه األبيات: 
 وٕاني على الحالين في القرب والبعد  الٌم عليك ليس لي عنكـم غـنـىس

 واشتاقكم شوق العطاش إلى الورد  أحن إلـيكـم كـل وقـٍت وسـاعةٍ 

 وتذكاركم عندي ألذ من الـشـهـد  وعندكم سمعي ولبـي ونـاظـري

 قصـد وحادت بكم تلك السفينة عن  فيا أسفي لما استقلـت ركـابـكـم

ر الــدين نــاح وبكــى وأن واشــتكى ونــادى: يــا مــريم، يــا مــريم هــل كانــت رؤيتــي لــك فــي المنــام أم ثــم أن نــو 
أضــغاث أحــالم فبينمــا نــور الــدين علــى هــذه الحالــة يبكــي ويقــول: يــا مــريم، يــا مــريم وٕاذا بشــيٍخ قــد طلــع مــن 

  مركٍب وأقبل عليه فرآه يبكي وينشد هذين البيتين: 
 حائب المزن تجري من سواكبهاس  يا مريم الحسن عودي أن لي مقال

 أجفان عيني غرقى في كواكبهـا  واستخبري عذلي دون اآلنام تـري

فقــال الشــيخ: يــا ولــدي كأنــك تبكــي علــى الجاريــة التــي ســافرت البارحــة مــع اإلفرنجــي فلمــا ســمع نــور الــدين  
مـــن مزيـــد وأنشـــد هـــذه كـــالم الشـــيخ خـــر مغشـــيًا عليـــه ســـاعًة زمانيـــًة، ثـــم أفـــاق وبكـــى بكـــاًء شـــديدًا مـــا عليـــه 

 األبيات: 

 ولذة أنسي قد يعـود كـمـالـهـا  فهل بعد هذا البعد يرجى وصالـهـا

 ويزعجني قبل الوشاة وقـال لـهـا  فإن في قلـبـي لـوعًة وصـبـابةً 

 وفي الليل أرجو أن يزور خيالـهـا  أقيم نهـاري بـاهـتـًا مـتـحـيراً 

 وكيف ونفسي في الوشاة ماللـهـا  فو اهللا ال أسلو عن العشـق سـاعةً 

 لها مقلٌة في القلب مني نبـالـهـا  منعمة األطراف مهضومة الحـشـا

 ويخجل ضوء الشمس حسنًا جمالهـا يحاكي قضيب البان في الروض قدها

 جـاللـهـا لقلت لذات الحسن جل  ولوال أخاف الـلـه جـل جـاللـه

ى جمالــه وقــده واعتدالــه وفصــاحة لســانه ولطــف اقتنائــه حــزن قلبــه فلمــا نظــر ذلــك الشــيخ إلــى نــور الــدين ورأ
عليه ورق لحاله وكان ذلك الشيخ رئيس مركب مسـافرة إلـى مدينـة تلـك الجاريـة وفيهـا مائـة تـاجٍر مـن تجـار 

  المسلمين المؤمنين فقال له: اصبر وال يكون إال خيرًا فإن شاء اهللا سبحانه وتعالى أوصلك إليها.
 لصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد ا

  



  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الشـيخ الـريس لمـا قـال لنـور الـدين: أنـا أوصـلك إليهـا إن شـاء اهللا تعـالى 

سـمع نـور الـدين  قـال الـريس: بعـد ثالثـة أيـاٍم تسـافر فـي خيـر وسـالمٍة فلمـا ؟قال له نور الـدين: متـى السـفر
كــالم الــريس فــرح فرحــًا شــديدًا وشــكر فضــله وٕاحســانه ثــم إن نــور الــدين طلــع مــن وقتــه وســاعته وتوجــه إلــى 

  السوق وأخذ منه جميع ما يحتاج إليه من الزاد وأدوات السفر وأقبل على ذلك الريس.
ر فضــحك الــريس مــن قــال: زوادتــي ومــا أحتــاج إليــه فــي الســف ؟فلمــا رآه قــال: يــا ولــدي مــا هــذا الــذي معــك

كالمه وقال له: يا ولـدي هـل أنـت رائـٌح تتفـرج علـى عمـود السـوارتي إن بينـك وبـين مقصـدك مسـيرة شـهرين 
إذا طاب الريح وصفت األوقات ثـم أن ذلـك الشـيخ أخـذ مـن نـور الـدين شـيئًا مـن الـدراهم وطلـع إلـى السـوق 

لـه خابيـة مـاء حلـٍو ثـم أقـام نـور الـدين فـي  واشترى له جميع ما يحتاج إليه في السفر على قدر كفايته ومأل
المركب ثالثة أيام إلى أن تجهز التجار وقضوا مصالحهم ونزلوا في المركب ثـم حـل الـريس قلوعهـا وسـاروا 

  مدة إحدى وخمسين يومًا.
وبعد ذلـك خـرج علـيهم القرصـان قطـاع الطريـق فنهبـوا المركـب وأسـروا جميـع مـن فيهـا وأتـوا بهـم إلـى مدينـة 

وعرضوهم على الملك وكان نور الدين من جملتهم فأمر الملك بحبسهم، وفي وقت نزولهم مـن عنـد  إفرنجة
الملك إلى الحبس وصل الغـراب الـذي فيـه الملكـة مـريم الزناريـة مـع الـوزير األعـور فلمـا وصـل الغـراب إلـى 

شـائر وزينـوا المدينـة بأحسـن المدينة طلع الوزير إلى الملك وبشره بوصول ابنته مريم الزنارية سالمًة فدقوا الب
زينٍة وركب الملك في جميع عسكره وأرباب دولته وتوجهوا إلى البحر ليقابلوهـا فلمـا وصـلت المركـب طلعـت 
ابنتــه مــريم فعانقهــا وســلم عليهــا وســلمت عليــه وقــدم لهــا جــوادًا فركبتــه فلمــا وصــلت إلــى القصــر قابلتهــا أمهــا 

ا عــن حالهــا وهــل هــي بكــر مثــل مــا كانــت عنــدهم ســابقًا أم وعانقتهــا وســلمت عليهــا وســلمت عليهــا وســألته
  صارت امرأًة ثيبًا.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد الثمانمائة 

ا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أم مريم لما سألتها عن حالهـا وهـل هـي ثيبـًا أم بكـر فقالـت لهـا مـريم: يـ
أمــي بعــد أن يبــاع اإلنســان فــي بــالد المســلمين مــن تــاجٍر إلــى تــاجٍر يصــير محكومــًا عليــه كيــف يبقــى بنتــًا 

إن التاجر الـذي اشـتراني هـددني بالضـرب واكرهنـي وأزال بكـارتي وبـاعني آلخـر وآخـر بـاعني آلخـر.  ؟بكراً 
لى أبيها هذا الكالم فصـعب فلما سمعت أمها منها ذلك الكالم صار الضياء في وجهها ظالمًا ثم أعادت ع

ذلك عليه وعظم أمر حاله به وعرض حالها على أرباب دولته وبطارقته فقالوا لـه: أيهـا الملـك إنهـا تنجسـت 
  من المسلمين وما يطهرها إال ضرب مائة رقبٍة من المسلمين.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  مانمائة وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد الث
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الرهبان قالوا: ما يطهرها إال ضرب مائـة رقبـٍة مـن المسـلمين فعنـد ذلـك  

أمر بإحضار األسارى الذين فـي الحـبس فأحضـروهم جميعـًا بـين يديـه ومـن جملـتهم نـور الـدين فـأمر الملـك 
التجـار واحـدًا بعـد واحـٍد حتـى لـم يبـق بضرب رقابهم فأول من ضـربوا رقبتـه ريـس المركـب ثـم ضـربوا رقـاب 

إال نور الدين فشرطوا ذيله وعصبوا عينيه وقدموه إلى نطع الـدم وأرادوا أن يضـربوا رقبتـه وٕاذا بـامرأٍة عجـوٍز 
أقبلــت علــى الملــك فــي تلــك الســاعة وقالــت لــه: يــا مــوالي أنــت كنــت نــذرت لكــل كنيســٍة خمســة أســارى مــن 

جــل أن تســاعدوا فــي خــدمتها واآلن قــد وصــلت إليــك ابنتــك الســيدة مــريم المســلمين إن رد اهللا بنتــك مــريم أل
فأوف بنذرك الذي نذرته، فقال لها الملك: يا أمي وحق المسيح والدين الصحيح لم يبق عندي من األسـارى 
غير هذا األسير الذي يريـدون قتلـه فخذيـه معـك يسـاعدك فـي خدمـة الكنيسـة إلـى أن يـأتي إلينـا أسـارى مـن 

فأرسل إليك أربعًة أخر ولو كنـت سـبقت قبـل أن يضـربوا رقـاب هـؤالء األسـارى ألعطينـاك كـل مـا المسلمين 
تريدينــه فشــكرت العجــوز صــنيع الملــك ودعــت لــه بــدوام العــز والبقــاء والــنعم ثــم تقــدمت العجــوز مــن وقتهــا 

ق البشــرة ووجهــه وســاعتها إلــى نــور الــدين وأخرجتــه مــن نطــع الــدم ونظــرت إليــه فرأتــه شــابًا لطيفــًا ظريفــًا رقيــ
كأنه البدر إذا بدر في ليلة أربعة عشر فأخذته ومضت به إلى الكنيسة وقالت له: يا ولدي أقلع ثيابك التـي 

  عليك فأنها ال تصلح إال لخدمة السلطان.
ثــم أن العجــوز جــاءت لنــور الــدين بجبــٍة مــن صــوٍف أســوٍد ومئــزٍر مــن صــوٍف أســوٍد وســيٍر عــريٍض فألبســته 

ه بالمئزر وشدت وسطه بالسـير وأمرتـه أن يخـدم الكنيسـة مـدة سـبعة أيـاٍم فبينمـا هـو كـذلك تلك الجبة وعممت
وٕاذا بتلك العجوز قد أقبلت عليه وقالت له: يا معلم خذ ثيابك الحرير وألبسها وخذ هذه العشرة دراهم وأخـرج 

لها نـور الـدين: يـا أمـي  في هذه الساعة تفرج في هذا اليوم وال تقف هنا ساعًة واحدًة لئال تروح روحك فقال
فقالـــت لـــه العجـــوز: اعلـــم يـــا ولـــدي إن بنـــت الملـــك الســـيدة مـــريم الزناريـــة تريـــد أن تـــدخل  ؟أي شـــيٍء الخبـــر

الكنيسة في هذا الوقت ألجـل أن تزورهـا وتتبـرك بهـا وتقـرب لهـا قربانـًا حـالوة السـالمة بسـبب خالصـها مـن 
المسـيح ومعهـا أربعمائـة بنـت مـا واحـدة مـنهن إال كاملـة المسلمين وتـوفي لهـا النـذور التـي نـذرتها أن نجاهـا 

فــي الحســن والجمــال ومــن جملــتهن بنــت الــوزير وبنــات األمــراء وأربــاب الدولــة وفــي هــذه الســاعة يحضــرون 
وربما يقع نظرهن عليك في هـذه الكنيسـة فيقطعنـك بالسـيوف فعنـد ذلـك أخـذ نـور الـدين مـن العجـوز العشـرة 

  رج إلى السوق وصار يتفرج في شوارع المدينة حتى عرف جهاتها وأبوابها.دراهم بعد أن لبس ثيابه وخ
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخمسين بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن نــور الــدين لمــا لــبس ثيابــه أخــذ العشــرة دراهــم مــن العجــوز ثــم خــرج إلــى 

حتى عرف جهات المدينة ثم رجع إلى الكنيسة فرأى مريم الزنارية بنت ملك إفرنجة قد  السوق وغاب ساعة
أقبلــت علــى الكنيســة ومعهــا أربعمائــة بنــٍت نهــدًا أبكــاٌر كــأنهن األقمــار ومــن جملــتهن بنــت الــوزير األعــور 



الـدين عليهـا لـم وبنات األمراء وأرباب الدولة وهي تمشي بينهن كأنها القمر بين النجوم، فلما وقع نظر نـور 
  يتمالك نفسه بل صرخ من صميم قلبه وقال: يا مريم، يا مريم.

فلما سمعن البنات صياح نور الدين وهو ينادي يا مريم هجمن عليه وجردن بيض الصـفاح مثـل الصـواعق 
لشـاب وأردن قتله في تلك الساعة فالتفتت إليه مريم وتأملته فعرفته غاية المعرفة فقالت للبنات: اتـركن هـذا ا

فإنه مجنون بال شك ألن عالمة الجنون الئحٌة على وجهه فلما سمع نور الدين من السيدة مريم هذا الكالم 
كشف رأسه وحملق عينيه وأشاح بيديه وعـوج رجليـه وأخـرج الزبـد مـن فيـه وشـدقيه فقالـت لهـن السـيدة مـريم: 

فـإني أعـرف كـالم العـرب وأنظـر أما قلت لّكن إن هذا مجنون أحضرن به ابعدن عنـه حتـى أسـمع مـا يقـول 
حاله وهل داء جنونه يقبل المداواة أم ال، فعند ذلك حملنـه البنـات وجـئن بـه بـين يـديها ثـم بعـدن عنـه فقالـت 

فقال لها نـور الـدين يـا سـيدتي أمـا  ؟له: هل جئت إلى هنا من أجلي وخاطرت بنفسك وعملت نفسك مجنوناً 
  سمعت قول الشاعر: 

 ما لذة العيش إال للمـجـانـين  قلت لهمقالوا جننت بمن تهوى ف

 فإن وفي بجنوني ال تلومونـي  هاتوا جنوني وهاتوا من جننت به

فقالت له مريم: واهللا يا نور الدين أنك الجاني على نفسك فإني حذرتك من هذا قبـل وقوعـه فلـم تقبـل قـولي  
اسـة وال مـن بـاب الرؤيـة فـي المنـام وتبعت هوى نفسك وأنا مـا أخبرتـك ال مـن بـاب الكشـف وال مـن بـاب الفر 

وٕانما هو من بـاب المشـاهدة والعيـان ألنـي رأيـت الـوزير األعـور فعرفـت أنـه مـا دخـل فـي هـذه البلـدة إال فـي 
طلبي فقال لها نور الدين: يا سيدتي مريم نعـوذ بـاهللا مـن إزالـة العقـل ثـم تزايـد بنـور الـدين الحـال فأنشـد هـذا 

 القول: 

 قد يشمل العبد من ساداته كـرم  به القدم هب لي بجناية من أزلت

 فرط الندامة إذ ال ينفع الـنـدم  حسب المسيء بذنٍب من جنايتـه

 والكـرم فأين ما يقتضيه العفو  فعلت ما يقتضي التأديب معترفاً 

ولم يزل نور الدين هو والسيدة مـريم الزناريـة فـي عتـاٍب يطـول شـرحه وكـل منهمـا يحكـي لصـاحبه مـا جـرى 
ــيم  لــه وينشــدان األشــعار ودموعهمــا تجــري علــى خــدودهما شــبه البحــار ويشــكوان لبعضــهما شــدة الهــوى وأل

  الوحدة والجوى ولم يبق ألحدهما قوًة على الكالم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد الثمانمائة 

ور الـدين والسـيدة مـريم شـكا لبعضـهما مـا جـرى لهمـا عنـد فراقهمـا ومـا قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن نـ
هما عليه من شدة الهوى إلى أن لم يبق ألحدهما قوٌة على الكالم وكان النهـار قـد ولـى وأقبـل الظـالم وكـان 
علـــى الســـيدة مـــريم حلـــًة خضـــراء مزركشـــٌة بالـــذهب األحمـــر مرصـــعٌة بالـــدر والجـــوهر فـــزاد حســـنها وجمالهـــا 



فقلــن لهــا: قــد  ؟نيهــا فعنــد ذلــك أقبلــت الســيدة مــريم علــى البنــات وقالــت لهــن: هــل أغلقــتن البــابوظــرف معا
أغلقنــاه فعنــد ذلــك أخــذت الســيدة مــريم البنــات وأتــت بهــن إلــى مكــان يقــال لــه مكــان الســيدة مــريم العــذراء أم 

بــه ويطفــن فــي النــور ألن النصــارى يزعمــون أن روحانيتهــا وســرها فــي ذلــك المكــان فصــار البنــات يتبــركن 
  الكنيسة كلها.

ولما فـرغن مـن زيارتهـا التفتـت السـيدة مـريم إلـيهن وقالـت لهـن: إنـي أريـد أن أدخـل وحـدي فـي هـذه الكنيسـة 
وأتبرك بها فإنه حصل لي اشتياٌق إليها بسبب طول غيبتي في بـالد المسـلمين وأمـا أنـتن فحيـث فـرغتن مـن 

افعلي أنت ما تريدينه ثم أنهن تفرقن عنها في الكنيسة ونمـن  الزيارة فنمن حيث شئتن فقلن لها: حبًا وكرامةً 
فعند ذلك استغفلتهن مريم وقامت تفتش على نور الدين فرأته في ناحيٍة جالسـًا علـى مقـالي الجمـر وهـو فـي 
انتظارهــا فلمــا أقبلــت عليــه قــام لهــا علــى قدميــه وقبــل يــديها فجلســت وأجلســته فــي جانبهــا ثــم نزعــت مــا كــان 

لحلي والحلل ونفيس القمـاش وضـمت نـور الـدين إلـى صـدرها وجعلتـه فـي حضـنها ولـم تـزل هـي عليها من ا
وٕاياه في بوس وعناق ونغمات خاق باق وهما يقوالن ما قصر ليل التالقي ومـا أطـول يـوم الفـراق، وينشـدان 

  قول الشاعر: 
 النت غرة اللـيالـي الـغـر  يا ليل الوصل وبكـر الـدهـر

 هل كنت كحًال في عيون الفجر  ت العصـرفجاءتني بالصبح وق

  وقول آخر: 
 يا لليلة الهجر وما أطولهـا  أو كنت نومًا في عيوني رمد

 كحلقٍة مفرغٍة ما أن لهـا  آخرها مـواصـٌل أولـهـا

  وقول آخر: 
 فالصب بعد البعث ميت الصد  من طرف والحشر أيضًا قبلها

ة العميمـــة وٕاذا بغـــالٍم مـــن الغلمـــان النفيســـة يضـــرب فـــوق ســـطح فبينمـــا همـــا فـــي هـــذه اللـــذة العظيمـــة والفرحـــ
  الكنيسة، ليقيم من عاداتهم الشعائر، وهو كما قال الشاعر: 

 من علم الظبي ضربًا بـالـنـواقـيس  رأيته يضرب النـاقـوس قـلـت لـه

ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي  وقلت للنفس أي الضرب أحسـن هـل
 اح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصب

  



  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مــريم الزناريــة مــا زالــت هــي ونــور الــدين فــي لــذٍة وطــرٍب إلــى أن طلــع 

شـق الغالم النواقيسي فوق سطح الكنيسة وضرب الناقوس فقامت من وقتها وساعتها ولبست ثيابها وحليها ف
  ذلك على نور الدين وتكدر وقته فبكى وسكب العبرات وأنشد هذه األبيات: 

 وأعض ذاك مبالغًا في العض  ال زلت ألثم ورد خـذ غـضٍ 

 وعيونه مالت لنحو الغمـض  حتى إذا طبنا ونام رقـيبـنـا

 كمؤذن يدعو صالة الفـرض  ضربت نواقيٌس تنبه أهلـهـا

 ن خوف نجٍم رقيبنا المنقضم  قامت على عجٍل للبس ثيابهـا

 جاء الصباح بوجهه المبـيض  وتقول يا سؤلي ويا كل المنـى

 وبقيت سلطانًا شديد القـبـض  أقسمت لو أعطـيت يوم واليةٍ 

 وقتلت كل مقسٍس في األرض  لهدمت أركان الكنائس كلـهـا

ور الـدين كـم يومـًا لـك فـي هـذه ثم أن السيدة مريم ضمت نور الدين إلى صدرها وقبلت خده وقالت له: يـا نـ
فقال: سبعة أياٍم فقالت له: هـل سـرت فـي هـذه المدينـة وعرفـت طرقهـا ومخارزهـا وأبوابهـا التـي مـن  ؟المدينة

قال نعم، قالت لـه:  ؟قال نعم، فقال: وهل تعرف طريق صندوق النذر الذي في الكنيسة ؟ناحية البر والبحر
بلة ومضى ثلث الليل األول فاذهـب فـي تلـك السـاعة إلـى صـندوق حيث تعرف ذلك كله إذا كانت الليلة القا

النــذر وخــذ منــه مــا تريــد وتشــتهي وافــتح بــاب الكنيســة الــذي فيــه الخوخــة التــي توصــل إلــى البحــر فإنــك تجــد 
سفينًة صغيرة فيها عشرة رجال بحرية فمتى رآك الريس يمد يديـه إليـك فناولـه يـدك فإنـه يطلعـك فـي السـفينة 

ى أجيء إليك، والحذر ثم الحـذر مـن أن يلحقـك النـوم فـي تلـك المدينـة فتنـدم حيـث ال ينفعـك فاقعد عنده حت
  الندم.

ثم أن السيدة مريم ودعت نور الدين وخرجت من عنده فـي تلـك السـاعة ونبهـت جواريهـا وسـائر البنـات مـن 
الخـدام والبطارقـة  نومهن وأخذتهن وأتت إلى باب الكنيسة ودقته ففتحت العجـوز البـاب فلمـا أطلـت منـه رأت

وقوفًا فقدموا لها بغلًة فركبتها وأرخوا عليها ناموسيًة من الحريـر وأخـذ البطارقـة بزمـام البغلـة ووراءهـا البنـات 
  واحتاط بها الجاويشية وبأيديهم السيوف مسلولًة وساروا بها إلى أن وصلوا إلى قصر أبيها.

أمـر نـور الـدين فإنـه لـم يـزل مختفيـًا وراء السـتارة التـي هذا ما كان من أمر مريم الزناريـة. وأمـا مـا كـان مـن 
كان مستترا خلفها هو ومريم إلى أن طلع النهار وانفتح باب الكنيسة وكثر الناس فيها فاختلط بالناس وجـاء 

قـال: فـي محـل داخـل المدينـة كمـا  ؟إلى تلك العجوز قيمة الكنيسة فقالت له: أيـن كنـت راقـدًا فـي هـذه الليلـة
فقالــت العجــوز: إنــك فعلــت الصــواب يــا ولــدي ولــو كنــت بــت الليلــة فــي الكنيســة كانــت قتلتــك أقــبح أمرتينــي، 

  قتلة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد الثمانمائة 
لكنيسـة كانـت قتلتـك قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن العجـوز قالـت لنـور الـدين: لـو كنـت بـت الليلـة فـي ا

أقبح قتله، فقال لها نور الدين: الحمد هللا الذي نجاني شر من هذه الليلة، ولم يـزل نـور الـدين يقضـي شـغلة 
في الكنيسة إلى أن مضى النهار وأقبل الليل بدياجي اإلعتكار فقام نـور الـدين وفـتح صـندوق النـذر فتنـاول 

إلى أن مضـى ثلـث الليـل األول وقـام ومشـى إلـى بـاب منه ما خف حمله وغال ثمنه من الجواهر، ثم صبر 
  الخوخة التي توصل إلى البحر وهو يطلب الستر من اهللا.

ولم يزل يمشي إلى أن وصل إلى الباب وفتحه وخرج من تلك الخوخة إلى البحر فوجد السـفينة رأسـيًة علـى 
وهـو واقـٌف فـي وسـطها علـى رجليـه شاطئ البحر بجوار الباب ووجد الريس شيخًا كبيرًا طريفًا لحيتـه طويلـٌة 

والعشرة رجاٍل واقفون قدامه فناولـه نـور الـدين يـده كمـا أمرتـه مـريم فأخـذه مـن يـده وجذبـه فصـار فـي وسـطه 
  السفينة.

فعند ذلك صـاح الشـيخ الـريس علـى البحريـة وقـال لهـم: أقلعـوا مرسـاة السـفينة مـن البـر وعومـوا بنـا قبـل أن  
عشـرة البحريـة: يـا سـيدي كيـف نعـوم والملـك أخبرنـا أنـه فـي غـد يركـب السـفينة يطلع النهار فقال واحٌد من ال

فصـاح علـيهم الـريس  ؟في هذا البحر ليطلـع علـى مـا فيـه ألنـه خـائٌف علـى ابنتـه مـريم مـن سـراق المسـلمين
ثم أن الريس سـل سـيفه مـن  ؟وقال لهم: ويلكم يا مالعين هل بلغ من أمركم أنكم تخالفونني وتردون كالمي

ه وضرب به ذلك المتكلم على عنقه فخرج السيف يلمع من رقبته فقال واحٌد: وأي شيٍء عمـل صـاحبنا غمد
فمــد يــده إلــى الســيف وضــرب بــه عنــق هــذا المــتكلم، ولــم يــزل ذلــك الــريس  ؟مــن الــذنوب حتــى تضــرب رقبتــه

ت إلــى نــور يضــرب أعنــاق البحريــة واحــدًا بعــد واحــٍد حتــى قتــل العشــرة ورمــاهم علــى شــاطئ البحــر، ثــم التفــ
الــدين وصــاح عليــه صــيحًة عظيمــًة أرعبتــه وقــال لــه: انــزل أقلــع الوتــد فخــاف نــور الــدين مــن ضــرب الســيف 
ونهض قائمًا ووثب إلى البر وقلع الوتد ثم طلع في السفينة أسرع مـن البـرق الخـاطف وصـار الـريس يقـول: 

مـا يـأمره بـه الـريس وقلبـه خـائٌف  افعل كذا وكذا ودور كـذا وكـذا وانظـر فـي النجـوم ونـور الـدين يفعـل جميـع
 مرعوٌب، ثم رفع شراع المركب وسار به في البحر العجاج المتالطم األمواج.

 

  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ الريس لما رفع شراع المركب توجـه بالمركـب هـو ونـور الـدين فـي 

طاب لهما الريح كـل ذلـك ونـور الـدين ماسـٌك بيـده الراجـع وهـو غريـٌق فـي بحـر األفكـار،  البحر العجاج وقد
ولم يزل مستغرقًا في الفكر ولم يعلم بما هو مخبوء له في الغيـب وكلمـا نظـر إلـى الـريس بـل صـار مشـغوًال 

  في فكٍر ووسواٍس إلى أن أضحى النهار.
يته الطويلة بيـده وجـذبها فطلعـت مـن موضـعها فـي يـده فعند ذلك نظر نور الدين إلى الريس فرآه قد أخذ لح

وتأملهــا نــور الــدين فوجــدها لحيــًة كانــت ملصــقًة زورًا، ثــم تأمــل نــور الــدين فــي ذات الــريس ودقــق فــي نظــره 



فرآها السيدة مريم معشوقته ومحبوبة قلبـه وكانـت قـد تحيلـت بتلـك الحيلـة حتـى قتلـت الـريس وسـلخت وجهـه 
  ه على وجهها.بلحيته وأخذت جلده وركبت

فتعجب نور الدين من فعلها وشجاعتها ومن قوة قلبها وطار قلبه من الفرح واتسع صدره وانشـرح وقـال لهـا: 
مرحبــًا يــا منيتــي وســؤلي وغايــة مطلبــي، وكانــت الســيدة مــريم قويــة القلــب تعــرف بــأحوال ســير المراكــب فــي 

، فقـال لهـا نـور الـدين: واهللا يـا سـيدتي لـو البحر المالح وتعرف األهواء واختالفها وتعرف جميع طرق البحر
أطلــت علــي هــذا األمــر لمــت مــن شــدة الخــوف والفــزع وخصوصــًا مــن نــور الوجــد واإلشــتياق وألــيم عــذاب 
الفــراق، فضــحكت مــن كالمــه وقامــت مــن وقتهــا وســاعتها وأحضــرت شــيئًا مــن المــأكول والمشــروب فــأكلوا 

  وشربوا وتلذذوا وطربوا.
اقيــت والجــواهر وأصــناف المعــادن والــذخائر الغاليــة وأنــواع الــذهب والفضــة مــا وبعــد ذلــك أحضــرت مــن اليو 

خف حمله وغال ثمنه مـن الـذي جـاءت بـه وجلبتـه مـن قصـر أبيهـا وخزائنـه وعرضـت ذلـك علـى نـور الـدين 
ففــرح بــه غايــة الفــرح، كــل ذلــك والــريح معتــدٌل والمركــب ســائٌر ولــم يزالــوا ســائرين حتــى أشــرفوا علــى مدينــة 

ة وشــاهدوا أعالمهــا القديمــة والجديــدة وشــاهدوا عمــود الســواري، فلمــا وصــلوا إلــى المينــاء طلــع نــور إســكندري
الــدين مــن وقتــه وســاعته علــى تلــك الســفينة وربطهــا فــي حجــر مــن أحجــار القصــارين وجلــب معــه شــيئًا مــن 

ى أطلـع لـك إلـى الذخائر التي جاءت بها الجارية معها وقال للسيدة مريم: اقعـدي يـا سـيدتي فـي السـفينة حتـ
إسكندرية مثل ما أحب وأشتهي فقالت له: ولكن ينبغي أن يكون ذلك بسرعٍة ألن التراخي في األمور يورث 
الندامة فقال لها: ما عندي تراٍخ، فقعدت مريم في السفينة وتوجه نور الدين إلـى بيـت العطـار صـاحب أبيـه 

دة نسـاء إسـكندرية ولـم يعلـم بمـا لـم يكـن لـه فـي حسـاٍب ليستعير لها من زوجته نقابًا وخبـرة وخفـًا وأزرارًا كعـا
  من تصرفات الدهر صاحب العجب العجاب. هذا ما كان من أمر نور الدين ومريم الزنارية.

وأمـا مــن كــان مـن أمــر أبيهــا ملــك إفرنجـة فأنــه لمــا أصــبح الصـباح تفقــد ابنتــه مــريم فلـم يجــدها فســأل عنهــا  
والنـا إنهـا رحلـت بالليـل وراحـت إلـى الكنيسـة وبعـد ذلـك لـم نعـرف عنهـا عند جواريهـا وخـدمها فقـالوا لـه: يـا م

شيئًا، فبينما الملك يتحدث مع الجواري والخدم في تلك الساعة وٕاذا بصرختين عظيمتـين تحـت القصـر دوى 
فقالوا له: أيها الملك أنه وجد عشـرة رجـاٍل مقتـولين علـى سـاحل البحـر  ؟لهما المكان، فقال الملك: ما الخبر

سفينة الملك قد فقدت ورأينا باب الخوخة الذي في الكنيسة من جهة البحر مفتوحـًا واألسـير الـذي كـان فـي و 
الكنيسة يخدمها قد فقد، فقال الملـك: إن كانـت سـفينتي التـي فـي البحـر فقـدت فبنتـي مـريم فيهـا بـال شـٍك وال 

  ريٍب.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  خامسة والخمسين بعد الثمانمائة وفي الليلة ال
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ملك الفرنجة لما فقدت ابنته مريم جاؤوا له بالخبر وقالوا لـه: أن سـفينتك 
فقدت فقال: إن كانت سفينتي قد فقـدت فـابنتي فيهـا بـال شـٍك وال ريـٍب، ثـم أن الملـك دعـا مـن وقتـه وسـاعته 



مسيح والدين الصحيح إن لم تلحق سـفينتي فـي هـذه السـاعة بعسـكٍر وتـأتيني بريس الميناء وقال له: وحق ال
بهــا وبمــن فيهــا ألقتلنــك أشــنع قتلــٍة وأمثــل بــك أشــنع مثلــة، ثــم صــرخ عليــه الملــك فــذهب مــن بــين يديــه وهــو 
يرتعد وطلب العجوز من الكنيسة وقال لها: ما كنت تسـمعين مـن األسـير الـذي كـان عنـدك فـي شـأن بـالده 

  فقالت له: كان يقول: أنا من مدينة اإلسكندرية. ؟لبالد هوومن أي ا
فلمـا سـمع الــريس كـالم العجـوز عــاد مـن وقتـه وســاعته إلـى المينـة وصــاح علـى البحريـة وقــال لهـم: تجهــزوا 
وحلوا القلوع ففعلوا ما أمرهم به وسافروا ولم يزالوا مسافرين لـيًال ونهـارًا حتـى أشـرفوا علـى مدينـة اإلسـكندرية 

سـاعة التـي طلـع فيهـا نـور الـدين مـن السـفينة وتـرك فيهـا السـيدة مـريم وكـان مـن جملـة اإلفـرنج الـوزير في ال
األعور األعرج الذي كان اشتراها من نـور الـدين فـرأوا السـفينة مربوطـة فعرفوهـا فربطـوا مـركبهم بعيـدًا عنهـا 

ذلـك المركـب مائـة مقاتـٍل ومـن وأتوا إليها في مركٍب صغيٍر من مراكبهم يعـوم علـى ذراعـين مـن المـاء وفـي 
جملتهم الوزير األعور األعرج ألنه كان جبارًا عنيدًا وشيطانًا مريدًا ولصًا محتاًال ال يقدر أحد على احتيالـه 

  يشبه أبا محمد البطال.
ال ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى فلك السفينة فهجموا عليها وحملوا حملًة واحدًة فلم يجدوا فيهـا أحـدًا إ

السيدة مريم فأخذوها هي والسفينة التي هي فيها بعـد أن طلعـوا علـى الشـاطئ وأقـاموا زمنـًا طـويًال ثـم عـادوا 
مــن وقــتهم وســاعتهم إلــى مــراكبهم وقــد فــازوا ببغيــتهم مــن غيــر قتــال وال شــهر ســالٍح ورجعــوا قاصــدين بــالد 

إلــى أن وصــلوا إلــى مدينــة إفرنجــة  الــروم وســافروا وقــد طــاب لهــم الــريح، ولــم يزالــوا مســافرين علــى حمايــةٍ 
  وطلعوا بالسيدة مريم إلى أبيها وهو في تخت مملكته.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد الثمانمائة 

لكتـه نظـر قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن اإلفرنج لما طلعوا بالسـيدة مـريم إلـى أبيهـا وهـو علـى تخـت مم
إليها وقال لها: ويلك يا خائنة كيف تركت دين األباء واألجداد وحصن المسيح الذي عليه اإلعتماد وأتبعـت 
دين اإلسالم الذي قام بالسيف علـى رغـم الصـليب واألصـنام فقالـت لـه مـريم: أنـا مـا لـي ذنـٌب ألنـي خرجـت 

فبينمـا أنـا فـي غفلـٍة وٕاذا بسـراقي المسـلمين قـد  في الليل إلى الكنيسة ألزور السيدة مريم العـذراء وأتبـرك فيهـا
هجموا علـي وسـدوا فمـي وشـدوا وثـاقي ووضـعوني فـي السـفينة وسـافروا بـي إلـى بالدهـم فخـادعتهم وتكلمـت 
معهــم فــي ديــنهم إلــى أن فكــوا وثــاقي ومــا صــدقت أن رجالــك أدركــوني وخلصــوني وأنــا وحــق المســيح والــدين 

د فرحت بفكـاكي مـن أيـديهم غايـة الفـرح واتسـع صـدري وانشـرح الصحيح وحق الصليب ومن صلب عليه وق
  حيث خلصت من أسر المسلمين.

فقال لها أبوها: كذبت يا فاجرة يا عاهرة، وحق ما في محكم اإلنجيل من منـزل التحـريم والتحليـل ال بـد لـي  
ينــا محالــك حتــى مــن أن أقتلــك أقــبح قتلــة وأمثــل بــك أشــنع مثلــة، أمــا كفــاك الــذي فعلتيــه فــي األول ودخــل عل

رجعت إلى بهتانك. ثم أن الملك أمر بقتلها وصلبها على بـاب القصـر فـدخل عليـه الـوزير األعـور فـي تلـك 
الســـاعة وكـــان مغرمـــًا بحبهـــا قـــديمًا وقـــال لـــه: أيهـــا الملـــك ال تقتلهـــا وزوجنـــي بهـــا وأنـــا أحـــرص عليهـــا غايـــة 



وأعلـي بنيانـه حتـى ال يسـتطيع أحـٌد مـن  الحرص وما أدخل عليها حتى أبني لها قصـرًا مـن الحجـر الجلمـود
السارقين الصعود إلى سطحه وٕاذا فرغـت مـن بنيانـه ذبحـت علـى بابـه ثالثـين مـن المسـلمين وأجعلهـم قربانـًا 
المسيح عني وعنها، فأنعم عليه الملك بزواجها وأذن للقسيسين والرهبان والبطارقـة أن يزوجوهـا لـه فزوجوهـا 

لها في بنيـان قصـر عظـيم يليـق بهـا فشـرع العمـال فـي العمـل. هـذا مـا كـان  للوزير األعور وأذن أن يشرعوا
  من أمر الملكة مريم وأبيها والوزير األعور.

وأما ما كان من أمر نور الدين والشيخ العطار فإن نور الـدين لمـا توجـه إلـى العطـار صـاحب أبيـه اسـتعار 
جعه بها إلى البحر وقصد السفينة التي فيهـا السـيدة من زوجته أزرارًا وخفًا وثيابًا كثياب نساء اإلسكندرية ور 

  مريم فوجد الجو قفرًا والمزار بعيدًا.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد الثمانمائة 
ر بعيـد صـار قلبـه قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن نـور الـدين لمـا رجـع إلـى البحـر وجـد الجـو قفـرًا والمـزا

  حزينًا، فبكى بدموٍع متواترٍة وأنشد قول الشاعر: 
 سحيرًا وصحبي في الفالة رقـود  سرى طيف سعدي طارقًا فاستفزني

 بـعـيد أرى الجو قفرًا والمـزار  فلما انتبهنا للخـيال الـذي سـرى

ين على الشاطئ وهم يقولـون: يـا فمشى نور الدين على شاطئ البحر يتلفت يمينًا وشماًال فرأى ناسًا مجتمع
مســلمين مــا بقــي لمدينــة اإلســكندرية حرمــٌة حتــى صــار اإلفــرنج يــدخلونها ويخطفــون مــن فيهــا ويعــودون إلــى 
بالدهم على هينٍة وال يخرج وراءهم أحٌد مـن المسـلمين وال مـن العسـاكر المغـازين، فقـال لهـم نـور الـدين: مـا 

مراكــب اإلفــرنج فيــه عســاكر هجمــوا فــي تلــك الســاعة علــى تلــك  فقــالوا لــه: يــا ولــدي أن مركبــًا مــن ؟الخبــر
  المدينة وأخذوا سفينًة كانت راسيًة هنا بمن فيها وراحوا على حماية إلى بالدهم.

فلما سمع نور الدين كالمهـم وقـع مغشـيًا عليـه، فلمـا أفـاق سـألوه عـن قضـيته فـأخبرهم بخبـره مـن األول إلـى 
هم يشـتمه ويسـبه ويقـول لـه: ألي شـيٍء مـا تخرجهـا إال بـأزراٍر ونقـاب األخر، فلما فهمـوا خبـره صـار كـل مـن

وصار كل واحٍد من الناس يقول له كالمًا مؤلمًا ومنهم من يقول: خليه في حاله يكفيه ما جرى له، وصـار 
  كل واحٍد يوجعه بالكالم ويرميه بسهام المالم حتى وقع مغشيًا عليه.

لحالـة وٕاذا بالشـيخ العطـار مقـبًال فـرأى النـاس مجتمعـين فتوجـه إلـيهم فبينما الناس مع نور الـدين علـى تلـك ا
ليعــرف الخبــر فــرأى نــور الــدين راقــدًا بيــنهم وهــو مغشــٌي عليــه فقعــد عنــد رأســه ونبهــه، فلمــا أفــاق قــال لــه: يــا 

فقـال لــه: يـا عـم إن الجاريــة التـي كانــت راحـت منــي قـد جئــت بهـا مــن  ؟ولـدي مـا هــذا الحـال الــذي أنـت فيــه
أبيهــا فــي مركــٍب وقاســيت مــا قاســيت فــي المجــيء بهــا، فلمــا وصــلت بهــا إلــى هــذه المدينــة ربطــت  مدينــة

السفينة في البر وتركت الجارية فيهـا وذهبـت إلـى منزلـك وأخـذت مـن زوجتـك مصـالح للجاريـة ألطلعهـا بهـا 
إلـى مـراكبهم، فلمـا إلى المدينة فجاء اإلفرنج وأخذوا السـفينة والجاريـة فيهـا وراحـوا علـى حمايـٍة حتـى وصـلوا 



سمع الشيخ العطار من نور الدين هذا الكالم صار الضياء في وجهه ظالم وتأسف علـى نـور الـدين تأسـفًا 
  عظيمًا.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد الثمانمائة 

علــى مــا جــرى لنــور الــدين قــال لــه: يــا ولــدي ألي  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن العطــار لمــا تأســف 
شيٍء ما أخرجتها من السفينة إلى المدينة من غير أزرار ولكن في هـذا الوقـت ال ينفـع الكـالم، قـم يـا ولـدي 
وأطلع معي إلـى المدينـة لعـل اهللا يزرقـك بجاريـة أحسـن منهـا فتتسـلى بهـا عنهـا، والحمـد هللا مـا خسـرت فيهـا 

فيها، وأعلم يا ولدي أن اإلتصال واإلنفصال بيد اهللا المتعال، فقال له نـور الـدين:  شيئًا بل حصل لك الربح
واهللا يا عم إني ما أقدر أن أسلوها أبدًا وال أترك طلبها ولو سقيت من أجلها كأس الـردى، فقـال لـه العطـار: 

وأدخـل إلـى مدينـة فقال له: نويـت أن أرجـع إلـى بـالد الـروم  ؟يا ولدي وأي شيء في ضميرك تريد أن تفعله
إفرنجــة وأخــاطر بنفســي فإمــا عليهــا وأمــا لهــا، فقــال لــه: يــا ولــدي إن فــي األمثــال الســائرة: مــا كــل مــرة تســلم 
الجــرة وٕان كــانوا مــا فعلــوا بــك فــي المــرة األولــى شــيئًا ربمــا يقتلــوك فــي هــذه المــرة ال ســيما وقــد عرفــوك حــق 

  المعرفة.
فـــي هواهـــا صـــريعًا وال أمـــوت بتركهـــا صـــبرًا وتحســـيرًا. وكـــان فقـــال نـــور الـــدين: يـــا عـــم دعنـــي أســـافر وأقتـــل 

بمصادفة القدر مركبًا راسيًا في الميناء مجهزًا للسفر وركابه قد قضوا جميع أشغالهم وفي تلك الساعة قلعـوا 
  أوتاده وفنزل فيه نور الدين وسافر ذلك المركب مدة أياٍم وطاب لركابه الوقت والريح.

بمركــب مــن مراكــب اإلفــرنج دائــر فــي البحــر العجــاج ال يــرون مركبــًا إال ويأســرونه فبينمــا هــم ســائرون وٕاذا 
ــًا يوصــلون جميــع مــن فيــه إلــى ملــك إفرنجــة  ــًا علــى ابنــة الملــك مــن ســراق المســلمين، وٕاذا أخــذوا مركب خوف

وأخـذوا فيذبحهم ويوفي بهم نذره الذي كان قد نذره من أجل ابنته، فرأوا المركب الذي فيه نور الـدين فأسـروه 
كل من كان فيه وأتوا بهم إلى الملك أبي مريم، فلما أوقفوه بين يديـه وجـدهم مائـة رجـل مـن المسـلمين فـأمر 
بذبحهم في تلك الساعة ومن جملتهم نور الدين فذبحوهم كلهم ولـم يبـق مـنهم غيـر نـور الـدين وكـان الجـالد 

  قد عفا عنه شفقًة عليه لصغر سنه ورشاقة قده.
عرفــه حــق المعرفــة فقــال: أمــا أنــت نــور الــدين الــذي كنــت عنــدنا فــي المــرة األولــى وقبــل هــذه فلمــا رآه الملــك 

فقال له: مـا كنـت ولـيس اسـمي نـور الـدين وٕانمـا اسـمي إبـراهيم، فقـال لـه الملـك: إنـك تكـذب بـل أنـت  ؟المرة
ــا نــور الــدين الــذي وهبتــك العجــوز القيمــة علــى الكنيســة لتســاعدها فــي خدمــة الكنيســة، فقــال نــور  الــدين: ي

مــوالي أنــا اســمي إبــراهيم، فقــال لــه الملــك: إن العجــوز قيمــة الكنيســة إذا حضــرت ونظرتــك تعــرف هــل أنــت 
  نور الدين أو غيره.

فبينمــا هــم فــي الكــالم وٕاذا بــالوزير األعــرج األعــور الــذي تــزوج ابنــة الملــك قــد حضــر فــي تلــك الســاعة وقبــل 
قـد فـرغ بنيانـه وأنـت تعـرف أنـي نـذرت للمسـيح إذا اكتمـل األرض بين يدي الملك وقال له: أعلم أن القصـر 



بنيانه أن أذبح علـى بابـه ثالثـين مسـلمًا وقـد أتيتـك آلخـذ مـن عنـدك ثالثـين مسـلمًا فـأذبحهم وأوفـي بهـم نـذر 
  المسيح ويكونوا في ذمتي على سبيل القرض ومتى جاءني أسارى أعطيك بدلهم.

قي عندي غير هـذا األسـير وأشـار إلـى نـور الـدين وقـال لـه: فقال الملك: وحق المسيح والدين الصحيح ما ب
خذه وأذبحه في هذه الساعة، حتى أرسل إليك البقية إذا جـاءني أسـارى مـن المسـلمين فعنـد ذلـك قـام الـوزير 
األعور وأخذ نور الدين ومضى به إلى القصر ليذبحه على عتبة بابـه فقـال لـه الـدهانون: يـا موالنـا مـا بقـي 

ان شـغل يـومين فاصـبر علينـا وأخـر ذبـح هـذا األسـير حتـى نفـرغ مـن الـدهان عسـى أن يـأتي علينا من الـده
إليك بقية الثالثين فتذبح الجميع دفعة واحدة وتوفي بنذرك في يوم واحد، فعنـد ذلـك أمـر الـوزير بحـبس نـور 

  الدين.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير لما أمر بحبس نـور  الثمانمائة وفي الليلة التاسعة والخمسين بعد 
الدين أخذوه مقيدًا جائعًا عطشانًا يتحسر على نفسه وقـد نظـر المـوت بعينـه، وكـان بـاألمر المقـدر والقضـاء 
 المبرم للملك حصانين أخوان شقيقان أحدهما اسمه سابق واألخر الحق وكانت بحسرة تحصيل واحد منهمـا

لملــك األكاســرة وكــان أحــدهما أشــهب نقيــًا واآلخــر أدهــم كالليــل الحالــك وكــان ملــوك الجزائــر جميعــًا يقولــون: 
كل من سرق لنا حصانًا مـن هـذين الحصـانين نعطيـه جميـع مـا يطلبـه مـن الـذهب األحمـر والـدر والجـواهر 

فأحضر الملـك جميـع فلم يقدر أحد على سرقة واحٍد من هذين الحصانين فحصل ألحدهما مرض في عينه 
البياطرة لدوائه فعجـزوا عنـه كلهـم فـدخل علـى الملـك الـوزير األعـور الـذي تـزوج ابنتـه فـرآه مهمومـًا مـن قبـل 
الحصـــان فـــأراد أن يزيـــل همـــه فقـــال: أيهـــا الملـــك أعطنـــي هـــذا الحصـــان وأنـــا أداويـــه فأعطـــاه لـــه فنقلـــه فـــي 

ح صـيحًة عظيمـًة وصـهل حتـى أزعـج النـاس اإلصطبل الذي فيه نور الدين، فلمـا فـارق الحصـان أخـاه صـا
من الصياح فعرف الوزير أنه ما حصل منه هذا الصياح إال لفراقه مـن أخيـه فـراح وأعلـم الملـك فلمـا تحقـق 

ثـم أمـر  ؟الملك من كالم الـوزير قـال: إذا كـان ذلـك حيوانـًا ولـم يصـبر علـى فـراق أخيـه فكيـف بـذوي العقـول
بـدار الـوزير زوج مـريم وقـال لهـم: قولـوا للـوزير أن الملـك يقـول لـك أن  الغلمان أن ينقلوا الحصان عند أخيه

  الحصانين أنعام منه عليك ألجل خاطر ابنته مريم.
فبينما نور الـدين نـائٌم فـي اإلصـطبل وهـو مقيـد مكبـل إذ نظـر الحصـانين فوجـد علـى عينـي أحـدهما غشـاوٌة 

فـي نفسـه: هـذا واهللا وقـت فرحـة فـأقوم وأكـذب وكان عنده بعض معرفة بأحوال الخيـل وممارسـة دوائهـا فقـال 
على الوزير وأقول له: أنا أداوي هذا الحصان وأعمل له شيًء يتلف عينيه فيقتلني واستريح مـن هـذه الحيـاة 
الذميمــة ثــم أن نــور الــدين انتظــر الــوزير إلــى أن دخــل اإلصــطبل ينظــر الحصــانين فلمــا دخــل قــال لــه نــور 

 ؟لـي عليـك إذا أنـا داويـت لـك هـذا الحصـان وأعمـل لـك شـيئًا يطيـب عينيـهالدين: يا موالي أي شيٍء يكـون 
  فقال له الوزير: وحياة رأسي إن داويته أعتقك من الذبح وأخليك تتمنى علي.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الستين بعد الثمانمائة 
لنور الدين: إن داويت الحصان أعتقك وأخليـك تتمنـى علـي  قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير قال

فقال: يا موالي مر بفك قيدي فأمر الوزير بإطالقه فنهض نور الـدين وأخـذ زجاجـًا بكـرًا وسـحقه وأخـذا جيـرًا 
بال طفء وخلطه بمـاء البصـل ثـم وضـع الجميـع فـي عينـي الحصـان وربطهمـا وقـال فـي نفسـه: اآلن تغـور 

يح من هذه العيشة الذميمة ثم أن نور الدين نام تلك الليلة بقلٍب خاٍل من وسواس الهـم عيناه فيقتلوني وأستر 
وتضرع إلى اهللا تعالى وقال: يا رب في علمـك مـا يغنـي عـن السـؤال فلمـا أصـبح الصـباح وأشـرقت الشـمس 
ا علــى الروابــي والبطــاح جــاء الــوزير إلــى اإلصــطبل وفــك الربــاط عــن عــين الحصــان، ونظــر إليهمــا فرآهمــ

أحســـن عيـــون مـــالح بقـــدرة الملـــك الفتـــاح، فقـــال لـــه الـــوزير: يـــا مســـلم مـــا رأيـــت فـــي الـــدنيا مثلـــك فـــي حســـن 
معرفتك، وحق المسيح والدين الصحيح أنك أعجبتني غاية اإلعجاب فإنه عجز عن دواء هذا الحصار كـل 

ه نـاظرًا علـى خيلـه ورتـب بيطار في بالدنا ثم تقدم إلى نور الدين وحـل قيـده بيـده ثـم ألبسـه حلـًة سـنيًة وجعلـ
له مرتبات وجرايات وأسكنه في طبقة على اإلصطبل وكان في القصر الجديد الذي بناه للسيدة مـريم شـباًك 

  مطٍل على بيت الوزير وعلى الطبقة التي فيه نور الدين.
نهم فقعد نور الدين مدة أيام يأكل ويشرب ويتلذذ ويطرب ويأمر وينهي على خدمة الخيـل وكـل مـن غـاب مـ

ولم يعلق على الخيل المربوطة على الطوال التي فيها خدمته يرميه ويضربه شـربًا شـديدا ويضـع فـي رجليـه 
القيد الحديد وفرح الوزير بنور الدين غاية الفرح واتسع صدره وانشرح ولم يدر ما يـؤول أمـره إليـه وكـان نـور 

معزتهمــا عنــد الــوزير ومحبتــه لهمــا وكــان الــدين كــل يــوٍم ينــزل إلــى الحصــانين ويمســحهما بيــده لمــا يعلــم مــن 
للوزير األعور بنت بكـر فـي غايـة الجمـال كأنهـا غـزال شـارٌد أو غصـٌن مائـٌد فـاتفق أنهـا كانـت جالسـة ذات 
يوم من األيام في الشباك المطل على بيت الوزير وعلى المكـان الـذي فيـه نـور الـدين إذ سـمعت نـور الـدين 

  يغني ويسلي نفسه على المشقات.
 رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأد

  
  وفي الليلة الحادية والستين بعد الثمانمائة 

ــدين يســلي نفســه علــى المشــقات   قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن بنــت الــوزير األعــور ســمعت نــور ال
 بإنشاد هذه األبيات: 

 منـعـمـًا يزهـو بـلـذاتـه  يا عـاذًال أصـبـح فـي ذاتـه

 لقلـت مـن ذوق مـرارتـه  دك الـدهـر بـآفـاتـهلو عض

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 ومن تنـاهـيه ومـن جـوره  لكن سلمت الـيوم مـن غـدره

 وقال من فرط صـبـابـاتـه  فال تسلم من حـار فـي أمـره



 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 وتكن عوبًا علـى عـذلـهـم  عاذر العشاق في حالـهـمكن 

 مجرعًا من مـر لـوعـاتـه  إياك أن تشتد فـي حـبـلـهـم

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 كمثل من بات خلـي الـفـؤاد  قد كنت قبلـك بـين الـعـبـاد

 مـاتـهحتى دعانـي لـمـقـا  لم أعرف العشق وطعم السهـاد

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 إال الذي أقـسـمـه طـولـه  لم يدر الـعـشـق ومـا ذلـه

 وشربه من مـر جـرعـاتـه  رضاع منه في الهوى عقـلـه

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 الـكـرى وأحرم الجفن لـذيذ  كم عين صب في الدجى أسهرا

 تجري على الخد بلـوعـاتـه  ركم أسـأل دمـعـه أنـهـراً 

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 سهران من وجٍد بعيد المـنـام  كم في الورى من مغرٍم مستهامٍ 

 من قد نفى عنه مـنـامـاتـه  ألبسه ثوب الضنى والـسـقـام

 حرق قلـبـي بـحـرارتـهأ  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 وسال دمعي منه كـالـعـنـدم  كم قل صبري وبري عظـمـي

 ما كان حلوًا فـي مـذاقـاتـه  مهفهٌف مر من مـطـعـمـي

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 وبات في جنح اللـيالـي أرق  مسكيٌن من في الناس مثلي عشق

 يشكوا من العشق وزفـراتـه  غـرقٌ أن عام في بحر التجافي 

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 ومن نجا من كـيده األسـهـل  من ذا الذي بالعشق لـم يبـتـل

 وأين مـن فـاز بـراحـاتـه  ومن به يعيش عيش الـخـلـى

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

 وكفله نعم أنـت مـن كـافـل  بـه قـد بـلـى يا رب دبر من



 وألطف به في كـل أوقـاتـه  ورزقه منك باللمات الـجـلـى

 أحرق قلـبـي بـحـرارتـه  آٍه من الـعـشـق وحـرارتـه

فلمــا اســتتم نــور الــدين أقصــى كالمــه وفــرغ مــن شــعره ونظامــه قالــت فــي نفســها بنــت الــوزير: وحــق المســيح 
ا المسلم شـاٌب ملـيٌح ولكنـه ال شـك عاشـٌق مفـارٌق فيـا تـرى معشـوق هـذا الشـاب ملـيح والدين الصحيح أن هذ

فإن كان معشوقه مليح مثله يحق لـه إسـالة العبـرات وشـكوى الصـبابات  ؟مثله وهل عنده مثل ما عنده أم ال
  وٕان كان غير مليٍح فقد ضيع عمره في الحسرات وحرم طعم اللذات.

 الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 

  
  وفي الليلة الثانية والستين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن بنـت الـوزير قالـت فـي نفسـها: فـإن كـان معشـوقه مليحـًا يحـق لـه إسـالة  
العبرات وٕان كان غير مليح فقد ضيع عمـره فـي الحسـرات وكانـت مـريم الزناريـة زوجـة الـوزير قـد نقلـت إلـى 

ء ذلك اليوم وعلمت منها بنت الوزير ضيق الصدر فعزمت أن تـذهب إليهـا وتحـدثها بخبـر هـذا القصر مسا
الغالم وما سمعت منه من النظام فما استتمت الفكر في هذا الكالم حتـى أرسـلت خلفهـا السـيدة مـريم زوجـة 

يها وهـي تبكـي أبيها ألجل أن تؤانسها، بالحديث فذهبت إليها فرأت صـدرها ضـيقًا ودموعهـا جاريـٌة علـى خـد
بكاًء شديدًا ما عليه من مزيد، فقالت لها بنت الـوزير: أيتهـا الملكـة ال تضـيقي صـدرًا وقـومي معـي فـي هـذه 
الساعة إلى شباك القصر فإن عندنا في اإلصطبل شابًا مليحًا رشيق القوام حلو الكالم كأنه عاشـٌق مفـارق، 

فقالـت لهـا بنـت الـوزير: أيتهـا الملكـة عرفـت  ؟مفـارقفقالت لها السيدة مريم: بـأي عالمـٍة عرفـت أنـه عاشـٌق 
ذلك بإنشاد القصائد واألشـعار أثنـاء الليـل وأطـراف النهـر فقالـت السـيدة مـريم فـي نفسـها: إن كـان قـول بنـت 
الوزير بيقين فهذه صفات الكئيب المسكين علـي نـور الـدين فيـا هـل تـرى هـو ذلـك الشـاب الـذي ذكرتـه بنـت 

ريم زاد بها العشق والهيام والوجد والغرام فقامت من وقتها وسـاعتها ومشـت مـع بنـت ثم أن السيدة م ؟الوزير
الــوزير إلــى الشــباك ونظــرت منــه فرأتــه محبوبهــا وســيدها نــور الــدين ودققــت النظــر فيــه فعرفتــه حــق المعرفــة 

زاد بـه النحـول  ولكنه سقيٌم من كثرة عشقه لها ومحبته إياها ومن نار الوجد وألم الفـراق والولـه واإلشـتياق قـد
 فصار ينشد ويقول: 

 ليس لها سـحـابة مـجـاريه  القلب مملوك وعينـي جـاريةٍ 

 والنوح والحزن على أحبـابـه  بين بكائي وسهـادي والـجـوى

 تكاملت أعـدادهـا ثـمـانـيه  وأحرقتي وأحسرتي وألوعـتـي

 إال قفوا واستمعـوا مـقـالـيه  وأتابعهـا سـتة فـي خـمـسةٍ 

 وفرط شوٍق واشتغـال بـالـيه  ذكٌر وفكـٌر وزفـيٌر وظـنـى



 ولـهـفٍة وفـرحٍة تـوانــيه  في محـنٍة وغـربٍة وصـبـوةٍ 

 لما نأى صبري دنا مـحـالـيه  قل اصطباري واحتمالي للجوى

 يا سائًال عن نار قلبي ما هـيه  قد زاد في قلبي تباريح الجـوى

 فنار قلبي ال تـزال حـامـيه  ما بال دمعي موقدًا في مهجتـي

 ومن لظى هذا الهوى في هاويه  أصبحت في طوفان دمعي غارقاً 

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والستين بعد الثمانمائة 

فرأتـه سـيدها نـور قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الدين لما فرغ من شعره وتحققت منـه السـيدة مـريم 
الدين وسمعت بليغ شعره وبديع نثره تحققت أنه هو ولكنهـا أخفـت أمرهـا عـن بنـت الـوزير وقالـت لهـا: وحـق 
المســيح والــدين الصــحيح مــا كنــت أحســب أن عنــدك خبــرًا بضــيق صــدري ثــم نهضــت مــن وقتهــا وســاعتها 

ت الســيدة مــريم ســاعًة وقامــت مــن الشــباك ورجعــت إلــى مكانهــا ومضــت بنــت الــوزير إلــى شــغلها ثــم صــبر 
زمانيًة ورجعت إلى الشباك وجلست فيه وصارت تنظر إلى سيدها نور الدين وتتأمل في لطفـه ورقـه معانيـه 
فرأته كالبدر إذا بدر في ليلة أربعة عشر ولكنه دائم الحسرات جاري العبرات ألنه تذكر مـا فـات فأنشـد هـذه 

  األبيات: 
 ر العيش قد أوصلـتـهأبدًا وم  أملت وصل أحبتي ما نـلـتـه

 وٕاذا رأيت عواذلي كفكـفـتـه  دمعي تحاكي البحر في جريانـه

 لو نلت منه لسانه لقطـعـتـه  آٍه على داٍع دعـا تـفـراقـنـا

 مزجت بصرف المر ما جرعته  إال عتب لألياٍم في أفعـالـهـا

 والقلب في عرصاتكم خلفـتـه  فلمن أسير إلى سواكم قـاصـداً 

 يزداد ظلمًا كلما حـكـمـتـه  في من ظالٍم متحـكـمٍ من منص

 فأضاعني وأضاع ما ملكـتـه  ملكته روحي ليحفظ مـلـكـه

 أعطي وصوًال بالذي أنفقـتـه  أنفقت عمري في هواه وليتنـي

 يكفي من الهجران ما قد ذقتـه  يا أيها الرشا المسلم بمهجـتـي

 صبري فـرقـتـهلكن عليه ت  أنت الذي جمع المحاسن وجهـه

 أني لراٍض بالذي أحـلـلـتـه  أحللته قلبي فحـل بـه الـبـال

 لو كنت أعرف مسلكي لسلكته  وجرت دموعي مثل بحٍر زاخرٍ 



 ويفوت مني كل ما أمـلـتـه  وخشيت خوفًا أن أموت بحسرةٍ 

دها مـن كالمــه فلمـا سـمعت مــريم مـن نـور الــدين العاشـق المفــارق المسـكين، إنشـاد هــذه األشـعار حصـل عنــ
 استعبار فأفاضت دمع العين، وأنشدت هذين البيتين: 

 ذهلت فلم أملك لسانًا وال طرفا  تمنيت من أهوى فما لـقـيتـه

 فلما اجتمعنا ما وجدت وال حرفا  وكنت معدا للعـتـاب دفـاتـراً 

ذه نغمة السيدة مريم الزناريـة فلما سمع نور الدين كالم السيدة مريم عرفها فبكى بكاًء شديدًا وقال واهللا إن ه
  بال شٍك وال رجم غيٍب.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والستين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نور الدين لما سمعها تنشد األشعار قال في نفسه: إن هـذه نغمـة السـيدة 
ٍب وال رجم غيٍب فيا ترى هل ظني صحيٌح وأنها هي بعينها أو غيرهـا ثـم أن نـور الـدين مريم بال شٍك وال ري

  زادت به الحسرات وأنشد هذه األبيات: 
 صادفت حبي في مكان رحيب  لما أرآني الئمي في الـهـوى

 ورب عتب فيه يراه الـكـئيب  ولم أفه بالعتب عنـد الـلـقـا

 ن رد الجواب المصيبصدك ع  فقال ما هذا السـكـوت الـذي

 بحال أهل العشق كالمستـريب  فقلت يا من قد غـدا جـاهـالً 

 الـحـبـيب سكوته عند لقـاء  عالمة العاشق في عـشـقـه

فلمــا فــرغ مــن شــعره أحضــرت الســيدة مــريم دواٍة وقرطاســًا وكتبــت فيــه البســملة الشــريفة أمــا بعــد، فســالٌم اهللا 
جاريــة مــريم تســلم عليــك وهــي كثيــرة الشــوق إليــك وهــذه مراســلتها إليــك عليــك ورحمتــه وبركاتــه أخبــرك أن ال

فساعة وقوع هذه الورقـة بـين يـديك انهـض مـن وقتـك وسـاعتك واهـتم بمـا تريـده منـك غايـة االهتمـام والحـذر 
كل الحذر من المخالفة ومن أن تنـام فـإذا مضـى ثلـث الليـل األول فـإن تلـك السـاعة مـن أسـعد األوقـات فـال 

فقـل  ؟ا شـغل إال أن تشـد الفرسـين وتخـرج بهمـا خـارج المدينـة وكـل مـن قـال لـك: أيـن أنـت رائـحٌ يكن لك فيه
  له: أنا رائٌح أسيرهما فإذا قلت ذلك ال يمنعك أحٌد فإن أهل المدينة واثقون بقفل األبواب.

ا وفهـم مـا ثم أن السيدة مريم لفت الورقة فـي منـديل حريـٍر ورمتهـا إلـى نـور الـدين مـن الشـباك فأخـذها وقرأهـ
فيها وعرف أنها خط السيدة مريم فقبلها ووضـعها بـين عينيـه، ثـم أن نـور الـدين لمـا جـن عليـه الليـل اشـتغل 
بإصــالح الحصــانين وصــبر حتــى مضــى مــن الليــل ثلثــه األول ثــم قــام مــن وقتــه وســاعته إلــى الحصــانين 



ب وسـار بهمـا إلـى بـاب ووضع عليهما سرجين من أحسن السروج وخرج بهما من باب اإلصطبل وقفل البـا
  المدينة وجلس ينتظر السيدة مريم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الخامسة والستين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن نـور الـدين لمـا صـار بالحصـانين إلـى بـاب المدينـة جلـس ينتظـر السـيدة 
  ر نور الدين.مريم. هذا ما كان من أم

وأما ما كان من أمر الملكـة مـريم فأنهـا ذهبـت مـن وقتهـا سـاعتها إلـى المجلـس الـذي هـو معـد لهـا فـي ذلـك 
ــًا علــى مخــدٍة محشــوٍة مــن ريــش النعــام وهــو  القصــر فوجــدت الــوزير األعــور جالســًا فــي ذلــك المجلــس متكئ

لهــم ال تبلغــه منــي أربــا وال تحكــم علــي مســتح أن يمــد يــده إليهــا أو يخاطبهــا فلمــا رأتــه ناجــت ربهــا وقالــت: ال
بالنجاسة بعد الطهارة ثم أقبلت عليه وأظهرت له المودة وجلست في جانبه والطفته وقالـت لـه: يـا سـيدي مـا 

هل هو منك تيٌه ودالٌل علينا ولكن صاحب المثل السائر يقـول: إذا بـار السـالم سـلمت  ؟هذا األعراض عنا
دي ما تجيء عندي وتخـاطبني أجـيء أنـا وأخاطبـك فقـال الـوزير: الفضـل العقود على القيام فإن كنت يا سي

والجميل لك يا ملكة األرض في الطول والعرض وهـل أنـا إال مـن خـدامك وأقـل غلمانـك وٕانمـا أنـا مسـتٍح أن 
أتجهم على مكانتك الفخمة أيتها اليتيمة الدرة ووجهي منك في األرض فقالت له: دعنا من هذا الكـالم وأتنـا 

  أكل والمشرب.بالم
فعند ذلك صاح الوزير على جواريه وخدمه وأمرهم بإحضار المأكل والمشرب فقدموا لـه سـفرًة فيهـا مـا درج  

وطــار وســبح فــي البحــار مــن قطــا وســمان وأفــراخ الحمــام ورضــيع الضــأن وأوٍز ســميٍن وفيهــا دجــاٍج محمــٍر 
سـفرة وأكلـت وصـارت تلقـم الـوزير وتبوسـه وفيها من سائر األشـكال واأللـوان فمـدت السـيدة مـريم يـدها إلـى ال

  في فمه وما زاال يأكالن حتى اكتفيا من األكل.
ثــم غســال أيــديهما وبعــد ذلــك رفــع الخــدم ســفرة الطعــام وأحضــروا ســفرة المــدام فصــارت مــريم تمــأل وتشــرب 

عقلـه وتسقيه وقامت بخدمته حق القيام حتى كـاد أن يطيـر قلبـه مـن الفـرح واتسـع صـدره وانشـرح فلمـا غـاب 
عن الصواب وتمكن منه الشراب مدت يدها إلى جيبها وأخرجت منـه قرصـًا مـن البـنج البكـر المغربـي الـذي 

  إذا شم منه الفيل أدنى رائحٍة نام من العام إلى العام وكانت أعدته لهذه الساعة.
ناولتــه إيــاه ثــم غافلــت الــوزير وفركتــه فــي القــدح ومألتــه وأعطتــه إيــاه فطــار عقلــه مــن الفــرح ومــا صــدق أنهــا 

فأخذ القدح وشربه فما استقر في جوفه حتى خر صريعًا علـى األرض فـي الحـال فقامـت السـيدة مـريم علـى 
قدميها وعمـدت إلـى خـرجين كبيـرين ومألتهمـا ممـا خـف حملـه وغـال ثمنـه مـن الجـواهر واليواقيـت وأصـناف 

  المعادن الثمينة.
لحرب والكفاح من العدة والسالح وأخـذت معهـا لنـور ثم حملت معها شيئًا من المأكل والمشرب ولبست آلة ا

الــدين مــا يســره مــن المالبــس الملوكيــه الفــاخرة وأهبــة الســالح البــاهرة ثــم أنهــا رفعــت الخــرجين علــى أكتافهــا 



وخرجت من القصر وكانت ذات قوة وشجاعة وتوجهت إلى نور الدين. هذا ما كان من أمر مـريم، وأمـا مـا 
  كان من أمر نور الدين.

 درك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأ

 

  وفي الليلة السادسة والستين بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن مــريم لمــا خرجــت مــن القصــر توجهــت إلــى نــور الــدين وكانــت ذات قــوٍة 

  وشجاعٍة هذا ما كان من أمر مريم.
ه قعد على باب المدينة ينتظرها ومقاود الحصـانين فـي وأما ما كان من أمر نور الدين العاشق المسكين فإن

يده فأرسل اهللا عز وجل عليه النوم فنام وسبحان من ال ينـام وكانـت ملـوك الجزائـر فـي ذلـك الزمـان يبـذلون 
  المال رشوة على سرقة هذين الحصانين أو واحٌد منهما.

عة الخيل فصـار ملـوك اإلفـرنج يرشـونه وكان موجودًا في تلك األيام عبٌد أسود تربى في الجزائر يعرف بسر 
بماٍل كثيٍر ألجل أن يسرق أحد الحصانين ووعده أنه إذا سرق الحصانين يعطوه جزيرة كاملة ويخلعوا عليـه 
خلعـــًا ســـنية وقـــد كـــان لـــذلك العبـــد زمـــاٌن طويـــٌل يـــدور فـــي مدينـــة إفرنجـــة وهـــو مختـــٍف فلـــم يقـــدر علـــى أخـــذ 

للــوزير األعــور ونقلهمــا إلــى إصــطلبه فــرح فرحــًا شــديدًا وطمــع فــي الحصــانين وهمــا عنــد الملــك فلمــا وهبهمــا 
  أخذهما وقال: وحق المسيح والدين الصحيح ألسرقهما.

ثــم أن العبــد خــرج فــي تلــك الليلــة قاصــدًا ذلــك اإلصــطبل ليســرق الحصــانين فبينمــا هــو مــاش فــي الطريــق إذ 
ده فنزع المقـاود مـن رؤوسـها وأراد أن يركـب الحت منه التفاته فرأى نور الدين نائمًا ومقاود الحصانين في ي

واحدًا ويسوق اآلخر قدامه وٕاذا بالسيدة مريم قد أقبلت وهي حاملة الخرجين على كتفها فظنت أن العبد هـو 
نور الدين فناولته أحد الخرجين فوضعه على الحصان، ثم ناولته الثاني فوضعه على الحصان اآلخر وهـو 

ثــم أنهــا خرجــت مــن بــاب المدينــة والعبــد ســاكٌت فقالــت لــه: يــا ســيدي نــور ســاكت وهــي تظــن أنــه نــور الــدين 
فسـمعت بربـرة  ؟فالتفـت العبـد إليهـا وهـو مغضـب وقـال لهـا: أي شـيٍء تقـولين يـا جاريـة ؟الدين ما لـك سـاكتاً 

العبد فعرفت أنهـا غيـر لغـة نـور الـدين فرفعـت رأسـها إليـه ونظرتـه فوجـدت لـه منـاخير كـاإلبريق فلمـا نظرتـه 
فقـال لـه: يـا  ؟ومـا اسـمك بـين اآلنـام ؟الضياء في وجهها ظالم فقالت له: من تكون يـا شـيخ بنـي حـام صار

بنت اللئام أنا اسمي مسعود سراق الخيل والناس نيام فما ردت عليه بشيٍء من الكالم بل جـردت مـن وقتهـا 
بدمــه وعجــل اهللا الحســام وضــربته علــى عاتقــه فطلــع يلمــع مــن عالئقــه فوقــع صــريعًا علــى األرض يتخــبط 

  بروحه إلى النار وبئس القرار.
فعند ذلك أخذت السيدة مريم الحصانين وركبت واحدًا منهما وقبضت اآلخر في يدها ورجعـت علـى عقبهـا  

تفتش على نور الدين فلقيته راقدا في المكان الذي واعدته باالجتماع فيه والمقاود في يده وهو نائٌم يغط في 
ن رجليه فنزلت عن ظهر الحصان ولكزتـه بيـدها فانتبـه مـن نومـه مرعوبـًا وقـال لهـا: نومه ولم يعرف يديه م

يا سيدتي الحمد هللا على مجيئك سالمة فقالت له: قم اركب هذا الحصان وأنت ساكٌت فقام وركـب الحصـان 



إلـى نـور والسيدة مريم ركبت الحصان الثاني وخرجا من المدينة وسارا ساعًة زمانيًة وبعد ذلـك التفتـت مـريم 
فقـال: يـا سـيدتي أنـا مـا نمـت إال مـن بـرد فـؤادي  ؟الدين وقالت له: أما قلت لك ال تنم فإنه ال أفلـح مـن ينـام

  فأخبرته بحكاية العبد من المبتدأ إلى المنتهى. ؟بميعادك وأي شيٍء جرى يا سيدتي
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  عد الثمانمائة وفي الليلة السابعة والستين ب
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة مريم لما أخبرت نور الدين بحكاية العبد مـن المبتـدأ إلـى المنتهـى 
فقــال لهــا نــور الــدين: الحمــد هللا علــى الســالمة ثــم جــدا فــي إســراع المســير وقــد أســلما أمرهمــا إلــى اللطيــف 

لتـه السـيدة مـريم فـرآه مرميـًا فـي التـراب كأنـه عفريـٌت الخبير وصـارا يتحـدثان حتـى وصـال إلـى العبـد الـذي قت
فقالت مريم لنور الدين: أنزل جرده من ثيابه وخذ سالحه فقال لها: يا سيدتي واهللا أنا ال أقـدر أن أنـزل عـن 
ظهر الحصان وال أقـف عنـده وال أقتـرب منـه وتعجـب نـور الـدين مـن خلقتـه وشـكر السـيدة مـريم علـى فعلهـا 

  وقوة قلبها. وتعجب من شجاعتها
ثم سارا ولم يزاال سائرين سيرًا عنيفًا بقية الليـل إلـى أن أصـبح الصـباح وأضـاء بنـوره والح وانتشـرت الشـمس 
علــى الروابــي والبطــاح فوصــال إلــى مــرٍج فســيٍح فيــه الغــزالن تمــرح وقــد أخضــرت منــه الجوانــب وتشــكلت فيــه 

اكفـات وجداولـه تجـري مختلفـة الصـفات فعنـد األثمار من كل جانب وأزهـاره كبطـون الحيـات والطيـور فيـه ع
ذلك نزلت السيدة مريم هي ونور الدين ليسـتريحا فـي ذلـك الـوادي فـأكال مـن أثمـاره وشـربا مـن أنهـاره وأطلقـا 
الحصانين يأكالن في المرعى فأكال وشربا من ذلك الوادي وجلـس نـور الـدين هـو ومـريم يتحـدثان ويتـذكران 

نهما يشكوا لصاحبه ما القاه مـن ألـم الفـراق ومـا قاسـها مـن اإلشـتياق فبينمـا حكايتهما وما جرى لهما وكٌل م
هما كذلك وٕاذا بغبار قد ثار حتى سد األقطار وسمعا صهيل الخيل وقعقعـة السـالح وكـان السـبب فـي ذلـك 
ا أن الملك لما زوج ابنته للوزير ودخل عليها في تلك الليلة وأصبح الصباح أراد الملـك أن يصـبح عليهـا كمـ

جــرت بــه عــادة الملــوك فــي بنــاتهم فقــام وأخــذ معــه أقمشــة الحريــر وتبــر الــذهب والفضــة ليتخاطفهــا الخدمــة 
والمواشط ولم يزل الملك يتمشى هو وبعـض الغلمـان إلـى أن وصـل إلـى القصـر الجديـد فوجـد الـوزير مرميـًا 

لـم يـر ابنتـه فيـه فتكـدر حالـه على الفراش ال يعرف رأسه من رجليه فالتفت الملك في القصر يمينـًا وشـماًال ف
وانشغل باله وأمر بإحضار الماء الساخن والخل البكر والكندر فلما أحضر له ذلك خلطهم ببعضهم وسـمط 
الوزير بهم ثم هزه فخرج البنج من جوفه كقطع الجبن ثم أن الملك سمط الوزير بذلك ثاني مرة فانتبه فسـأله 

لـك األعظـم ال علـم لـي بهـا غيـر أنهـا أسـقتني قـدحًا مـن الخمـر عن حاله وعـن حـال ابنتـه فقـال لـه: أيهـا الم
  بيدها فمن ذلك الوقت ما عرفت روحي إال في هذه الساعة وال أعلم ما كان من أمرها.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الثامنة والستين بعد الثمانمائة 
ــ  وزير قــال للملــك: إن مــريم مــن ســاعة مــا أعطتنــي قــدح الخمــر مــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ال

عرفت روحي إال في هذا الوقت وال أعلم ما كان من أمرها فلما سمع الملك كـالم الـوزير صـار الضـياء فـي 
وجهه ظالمًا وسحب السيف وضرب به الوزير على رأسه فخرج يلمـع مـن أضراسـه ثـم أن الملـك أرسـل مـن 

ان والسياس فلما حضروا طلب منهم الحصانين فقـالوا لـه: أيهـا الملـك إن الحصـانين وقته وساعته إلى الغلم
فقــدا فــي هــذه الليلــة وكبيرنــا فقــد معهمــا أيضــًا فإننــا أصــبحنا وجــدنا األبــواب كلهــا مفتوحــًة فقــال الملــك: وحــق 

ان قـد أخـذها ديني وما يعتقده يقيني ما أخـذ الحصـانين إال ابنتـي هـي واألسـير الـذي كـان يخـدم الكنيسـة وكـ
في المرة األولى وعرفته حق المعرفة ولم يخلصه من يدي إال هـذا الـوزير األعـور وقـد جـوزي بفعلـه، ثـم أن 
الملــك دعــا فــي الوقــت بــأوالده الثالثــة وكــانوا أبطــاًال وشــجعانًا كــل واحــٍد مــنهم يقــوم بــألف فــارٍس فــي حومــة 

م بــالركوب فركبــوا وركــب الملــك بجملــتهم مــع الميــدان ومقــام الضــرب والطعــان ثــم صــاح الملــك علــيهم وأمــره
خــواص بطارقتــه وأربــاب دولتــه وأكــابرهم وصــاروا يتبعــون أثرهمــا فلحقوهمــا فــي ذلــك الــوادي فلمــا رأتهــم مــريم 
نهضت وركبت جوادهـا وتقلـدت بسـيفها وحملـت آلـة سـالحها وقالـت لنـور الـدين: مـا حالـك وكيـف قلبـك فـي 

 ن ثباتي في النزال مثل ثبات الوتد في النخال ثم أنشد وقال: فقال لها: إ ؟القتال والحرب والنزال

 ال تقصدي قتلي وطول عذابـي  يا مريم أطرحي أليم عـتـابـي

 إني ألفزع من نعـاق غـراب  من أين لي أني أكون محـاربـاً 

 وأبول من خوفي على أثوابـي  وٕاذا نظرت الفأر أفـزع خـيفةً 

 والكس يعرف سطوة األزبـاب  أنا ال أحب الطعـن إال خـلـوةً 

 من دون هذا الرأي غير صواب  هذا هو الرأي السديد ومـا يرى

فلمــا ســمعت مــريم مــن نــور الــدين هــذا الكــالم والشــعر والنظــام أظهــرت لــه الضــحك واإلبتســام وقالــت لــه: يــا 
مـن وقتهـا وسـاعتها سيدي نور الدين استقم مكانك وأنا أكفيك شرهما ولـو كـانوا عـدد الرمـل، ثـم أنهـا تهيـأت 

وركبت ظهـر جوادهـا وأطلقـت مـن يـدها طـرف العنـان وأدارت الـرمح جهـة السـنان فخـرج ذلـك الحصـان مـن 
تحتها كأنه الريح الهبوب، أو الماء إذا اندفق من ضيق األنبوب وقد كانـت مـريم أشـجع أهـل زمانهـا وفريـدة 

لخيــل والخــوض بحومــة الميــدان فــي عصــرها وأوانهــا ألن أباهــا علمهــا وهــي صــغيرة الركــوب علــى ظهــور ا
ظالم الليل وقالت لنور الدين: اركب جوادك وكن خلف ظهري وٕاذا انهزمنا فأحرص على نفسك من الوقـوع 

  فإن جوادك ما يلحقه الحق.
فلما نظر الملك إلى ابنته مريم عرفها غاية المعرفة والتفتت إلـى ولـده األكبـر وقـال لـه: يـا برطـوط يـا ملقـب 

إن هــذه أختــك مــريم ال شــك فيهــا وال ريــب وقــد حملــت علينــا وطلبــت حربنــا وقتالنــا فــأبرز أليهــا بــرأس القلــوط 
وأحمل عليها وحق المسيح والدين الصحيح أنك أن ظفرت بهـا ال تقتلهـا حتـى تعـرض عليهـا ديـن النصـارى 



بهــا أشــنع مثلــة  فــإن رجعــت إلــى دينهــا القــديم فــأرجع بهــا أســيرًة وٕان لــم ترجــع إليهــا فأقتلهــا أقــبح قتلــة ومثــل
  وكذلك هذا الملعون الذي معها مثل به أقبح مثلة، فقال له برطوط: السمع والطاعة.

ثم بين ألخته مـريم مـن وقتـه وسـاعته وحمـل عليهـا فالقتـه وحملـت عليـه ودنـت منـه وتقربـت إليـه، فقـال لهـا 
يـن السـياحين فـي الـبالد برطوط: يا مريم أال يكفي ما جرى منك حيث تركت ديـن اآلبـاء واألجـداد واتبعـت د

ثــم قــال: وحــق المســيح والــدين الصــحيح إن لــم ترجعــي إلــى ديــن آبائــك وأجــدادك مــن  ؟يعنــي ديــن اإلســالم
الملوك وتسلكي فيه أحسن السـلوك ألقتلنـك أشـر قتلـة وأمثـل بـك أقـبح مثلـًة فضـحكت مـريم مـن كـالم أخيهـا 

د الحسـرات وأنـا واهللا لسـب براجعـة عـن وقالت: هيهات أن يعود مـا فـات أو يعـيش مـن مـات بـل أجرعـك أشـ
  دين محمد بن عبد اهللا الذي عم هداه فإنه هو الدين الحق فال أترك الهدى ولو سقيت كؤوس الردى.

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة التاسعة والستين بعد الثمانمائة 

خيها: هيهات أن أرجـع عـن ديـن محمـد بـن عبـد اهللا الـذي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن مريم قالت أل 
عم هداه فإنه دين الهدى ولو سقيت كؤوس الـردى، فلمـا سـمع الملعـون برطـوط مـن أختـه هـذا الكـالم صـار 
الضــياء فــي وجهــه ظالمــًا وعظــم ذلــك عليــه وكبــر لديــه والــتحم بينهمــا القتــال واشــتد الحــرب والنــزال وغــاص 

ض الطــوال وصــبرا علــى الشــدائد وشخصــت لهمــا األبصــار فأخــذهما اإلنبهــار ثــم اإلثنــان فــي األوديــة العــرا
تجاوال مليًا واعتركا طويًال وصار برطوط كلما يفتح ألخته مـريم بابـا مـن الحـرب تبطلـه عليـه وتسـده بحسـن 
صــناعتها وقــوة براعتهــا ومعرفتهــا وفروســيتها ولــم يــزاال علــى تلــك الحالــة حتــى انعقــد علــى رؤوســهما الغبــار 
وغـاب الفارســان عــن األبصــار ولــم تــزل مــريم تحاولــه وتســد عليــه طرائقــه حتــى ّكــل وبطلــت همتــه واضــمحل 
عزمــه وضــعفت قوتــه فضــربته بالســيف علــى عاتقــه فخــرج يلمــع مــن عالئقــه وعجــل اهللا بروحــه إلــى النــار 

ت اإلنجـاز وبئس القرار ثم أن مريم جالت في حومة الميدان وموقـف الحـرب والطعـان، وطلبـت البـراز وسـأل
هل مـن منـاجز ال يبـرز لـي اليـوم كسـالٌن وال عـاجٌز، ال يبـرز لـي إال أبطـال أعـداء  ؟وقالت: هل من مقاتل

الدين ألسقيهم كأس العـذاب المهـين يـا عبـدة األوثـان وذوي الكفـر والطغيـان هـذا يـوم تبـيض فيـه وجـوه أهـل 
لده الكبير قتل لطـم علـى وجهـه وشـق أثوابـه اإليمان وتسود فيه وجوه أهل الكفر بالرحمن، فلما رأى الملك و 

وصاح على ولده الوسطاني، وقـال لـه: يـا برطـوس يـا ملقـب بجـزء السـوس أبـرز يـا ولـدي بسـرعة إلـى قتـال 
  أختك مريم وخذ ثأر أخيك برطوط وائتني بها أسيرة ذليلة حقيرة فقال لها: يا أبت السمع والطاعة.

تــه وحملــت عليــه فتقاتلــت هــي وٕايــاه قتــاال شــديدا أشــد مــن األول ثــم أنــه بــرز ألختــه مــريم وحمــل عليهــا، فالق
فـرأى أخوهـا الثــاني نفسـه عـاجزًا عــن قتالهـا فــأراد الفـرار والهـروب فلــم يمكنـه ذلــك مـن شـدة بأســها ألنـه كلمــا 
ركن إلى الفرار تقربـت منـه والصـقته وضـايقته ثـم ضـربته بالسـيف علـى رقبتـه فخـرج يلمـع مـن ليتـه وألحقتـه 

أيــن  ؟د ذلــك جالــت فــي حومــة الميــدان وموقــف الحــرب والطعــان وقالــت: أيــن الفرســان والشــجعانبأخيــه وبعــ
فعند ذلك صاح أبوهـا بقلـٍب جـريٍح وطـرٍف مـن الـدمع قـريٍح وقـال: إنهـا قتلـت ولـدي  ؟الوزير األعور األعرج

ملقـب بسـلخ األوسط وحق المسيح والدين الصحيح، ثم أنه صاح على ولده الصغير وقـال لـه: يـا فسـيان يـا 



الصبيان أخرج يا ولـدي إلـى قتـال أختـك وخـذ منهـا ثـأر أخويـك وصـادمها أمـا لـك أو عليـك وأن ظفـرت بهـا 
فأقتلهــا أقــبح قتلــة فعنــد ذلــك بــرز لهــا أخوهــا الصــغير وحمــل عليهــا، فنهضــت إليــه ببراعتهــا وحملــت عليــه 

و المســلمين اللحقنــك بأخويــك بحســن صــناعتها ومعرفتهــا بــالحرب وفروســيتها، وقالــت لــه: يــا عــدو اهللا وعــد
  وبئس مثوى الكافرين.

ثم أنها جذبت سيفها من غمده وضربته فقطعت عنقه وذراعيه وألحقتـه بأخويـه وعجـل اهللا بروحـه إلـى النـار 
وبــئس القــرار فلمــا رأى البطارقــة والفرســان الــذين كــانوا ركبــين مــع أبيهــا أوالده الثالثــة قــد قتلــوا وكــانوا أشــجع 

فــي قلــوبهم الرعــب مــن الســيدة مــريم وأدهشــتهم الهيبــة ونكســوا رؤوســهم إلــى األرض وأيقنــوا  أهــل زمانهــا وقــع
  بالهالك والدمار والذل والبوار واحترقت قلوبهم من الغيظ بلهيب النار فولوا األدبار وركنوا إلى الفرار.

نبهـار واحتـرق قلبـه بلهيـب فلما نظر الملك إلـى أوالده وقـد قتلـوا وٕالـى عسـاكره وقـد انهزمـوا أخذتـه الحيـرة واإل
النار وقـال فـي نفسـه: إن السـيدة مـريم قـد اسـتقلت بنـا وأن جازفـت بنفسـي وبـرزت إليهـا وحـدي، ربمـا غلبـت 
علي وقهرتني فتقتلني أشنع قتلة وتمثل بي أقـبح مثلـة كمـا قتلـت أخوتهـا ألنهـا لـم يبـق لهـا فينـا رجـاٌء وال لنـا 

  متي وأرجع إلى مدينتي.في رجوعها طمٌع، والرأي عندي أن أحفظ حر 
ثـم أن الملــك أرخــى عنــان فرســه ورجــع إلــى مدينتــه فلمــا اسـتقر فــي قصــره انطلقــت فــي قلبــه النــار مــن أجــل  

قتــل أوالده الثالثــة، وانهــزام عســكره وهتــك حرمتــه فمــا اســتقر نصــف ســاعة حتــى طلــب أربــاب دولتــه وكبــراء 
هـا ومـا القـاه مـن القهـر والحـزن واستشـارهم فأشـاروا مملكته وشكا إليهم فعل ابنته مريم معه مـن قتلهـا ألخوات

عليــه كلهــم أن يكتــب كتابــًا إلــى خليفــة اهللا فــي أرضــه أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد، ويعلمــه بهــذه القضــية 
فكتــب إلــى الرشــيد مكتوبــًا مضــمونه: بعــد الســالم علــى أميــر المــؤمنين، أن لنــا بنتــًا اســمها مــريم الزناريــة قــد 

ٌر من أسرى المسلمين اسمه نور الدين علي ابن التاجر تاجر الدين المصري وأخـذها لـيًال أفسدها علينا أسي
وخـرج بهـا إلـى ناحيـة بـالده وأنـا أسـأل مـن فضـل موالنـا أميـر المـؤمنين أن يكتـب إلـى سـائر بـالد المسـلمين 

  بتحصيلها وٕارسالها إلينا مع رسوٍل أميٍن.
 ح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المبا

 

  وفي الليلة الثمانين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ملـك إفرنجـة لمـا كتـب إلـى الخليفـة أميـر المـؤمنين هـارون الرشـيد كتابـًا 
يتضرع فيه ويطلب ابنته مريم ويسأله من فضله أن يكتب إلى سائر بالد المسلمين بتحصيلها وٕارسـالها مـع 

ة أميـــر المـــؤمنين ومـــن جملـــة مضـــمون ذلـــك الكتـــاب أننـــا نجعـــل لكـــم نظيـــر رســـوٍل أمـــيٍن مـــن خـــدام حضـــر 
مســاعدتكم لنــا علــى هــذا األمــر نصــف مدينــة رومــة الكبــرى، لتبنــوا فيهــا مســاجد للمســلمين، ونجعــل إلــيكم 

  خراجها.
وبعــد أن كتــب الكتــاب بــرأي أهــل مملكتــه وكبــراء دولتــه وطــواه ودعــا بــوزيره الــذي جعلــه وزيــرًا مكــان الــوزير 

عور وأمره أن يختم الكتاب بختم الملك وكذلك ختمه أرباب دولته بعد أن وضـعوا خطـوط أيـديهم فيـه، ثـم األ



قال لوزيره: إن انتهيت بها فلك عندي إقطاع أميرين وأخلع عليك خلعة بطرازين، ثم ناولـه الكتـاب وأمـره أن 
ن يـده إلـى يـده، ثـم سـافر الـوزير يسافر إلى مدينـة بغـداد دار السـالم ويوصـل الكتـاب إلـى أميـر المـؤمنين مـ

بالمكتوب وسار يقطع األودية والقفار حتى وصل إلى مدينة بغـداد، فلمـا دخلهـا مكـث فيهـا ثالثـة أيـاٍم حتـى 
استقر واستراح ثم سأل عن قصر أمير المؤمنين هارون الرشيد فدلوه عليه، فلمـا وصـل إليـه طلـب إذنـا مـن 

فـي ذلـك فـدخل عليـه وقبـل األرض بـين يديـه وناولـه الكتـاب الـذي أمير المؤمنين في الدخول عليه فـأذن لـه 
  من ملك إفرنجة وصحبته من الهدايا والتحف العجيبة ما يليق بأمير المؤمنين.

فلمــا فــتح الخليفــة المكتــوب وقــرأه وفهــم مضــمونه أمــر وزرائــه مــن وقتــه أن يكتبــوا المكاتيــب إلــى ســائر بــالد 
اتيـب صـفة مـريم وصـفة نـور الـدين واسـمه واسـمها وأنهمـا هاربـان فكـل المسلمين ففعلـوا ذلـك وبينـوا فـي المك

من وجدهما فليقبض عليهما ويرسلهما إلى أمير المؤمنين وحذرهم مـن أن يعطـوا فـي ذلـك إمهـاًال أو إهمـاًال 
أو غفلــًة، ثــم ختمــت الكتــب وأرســلت مــع الســعاة فبــادروا فــي إمتثــال األمــر وســاروا يفتشــون فــي ســائر الــبالد 

  يكون بهذه الصفة. على من
هذا ما كان من أمر هؤالء الملوك وأتباعهم، وأما ما كان مـن أمـر نـور الـدين المصـري ومـريم الزناريـة ابنـة 
ملــك إفرنجــة فإنهمــا ركبــا بعــد انهــزام الملــك وعســاكره مــن وقتهمــا وســاعتهما وســارا إلــى بــالد الشــام وقــد ســتر 

ئع التي أرسلها الخليفة قد سـبقتهما إلـى دمشـق الشـام عليهما الرحمن فوصال إلى مدينة دمشق وكانت الطال
  بيوٍم، فعلم أمير دمشق أنه مأموٌر بالقبض عليهما متى وجدهما ليحضرهما بين الخليفة.

فلمــا كــان يــوم دخولهمــا إلــى دمشــق أقبــل عليهمــا الجواســيس فســألوهما عــن اســميهما فأخبراهمــا بالصــحيح 
فعرفوهمـا وقبضـوا عليهمـا وأخـذوهما وسـاروا بهمـا إلـى أميـر  وقصا عليهم قصـتهما وجميـع مـا جـرى معهمـا،

دمشــق فأرســلهما إلــى الخليفــة بمدينــة بغــداد دار الســالم، فلمــا وصــلوا إليهــا اســتأذنوا فــي الــدخول علــى أميــر 
  المؤمنين هارون الرشيد فأذن لهم، فلما دخلوا عليه قبلوا األرض بين يديه.

 المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم 

  
  وفي الليلة الواحدة والثمانين بعد الثمانمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجواســيس دخلــوا علــى أميــر المــؤمنين وقــالوا لــه: يــا أميــر المــؤمنين إن 
هذه مريم الزنارية ابنة ملك إفرنجة وهذا نور الدين ابن التاجر تاج الدين المصـري الـذي أفسـدها علـى أبيهـا 

من بالده ومملكته وهرب بها إلـى دمشـق فوجـدناهما حـين دخولهمـا دمشـق وسـألناهما عـن اسـميهما  وسرقها
  فأجابانا بالصحيح فعند ذلك أتينا بهما وأحضرناهما بين يدك.

فنظــر أميــر المــؤمنين إلــى مــريم الزناريــة فرآهــا رشــيقة القــد والقــوام فصــيحة الكــالم مليحــة أهــل زمانهــا فريــدة  
وة اللسـان ثابتـة الجنـان قويـة القلـب. فلمـا وصـلت إليـه قبلـت األرض بـين يديـه ودعـت لـه عصرها وأوانها حل

بــدوام العــز والــنعم وزوال البــؤس والــنقم، فأعجــب الخليفــة حســن قوامهــا وعذوبــة ألفاظهــا وســرعة جوابهــا فقــال 
ين وحـامي حرمـة قالـت: نعـم يـا أميـر المـؤمنين وأمـام الموحـد ؟لها: هل أنـت مـريم الزناريـة ابنـة ملـك إفرنجـة



الدين وابن عم سيد المرسلين، فعند ذلك التفت الخليفة فرأى عليـًا نـور الـدين شـابًا مليحـًا حسـن الشـكل كأنـه 
 ؟البدر المنير في ليلة تمامه فقـال لـه الخليفـة: هـل أنـت نـور الـدين األسـير ابـن التـاجر تـاج الـدين المصـري

ل الخليفــة: كيــف أخــذت هــذه الصــبية مــن مملكــة أبيهــا قــال: نعــم يــا أميــر المــؤمنين وعمــدة القاصــدين، فقــا
فصــار نــور الــدين يحــدث الخليفــة بجميــع مــا جــرى لــه مــن أول األمــر إلــى آخــره، فلمــا فــرغ مــن  ؟وهربــت بهــا

  حديثه تعجب الخليفة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والثمانين بعد الثمانمائة 
ي أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد لمـا سـأل نـور الـدين عـن قصـته وأخبـره بجميـع مـا قالت: بلغن

جرى له من المبتدأ إلى المنتهى، فتعجب الخليفة من ذلك غايـة العجـب وقـال: مـا أكثـر مـا تقاسـيه الرجـال، 
 ؟بنـا فـي شـأنك فمـا تقـولينثم إنه التفت إلى السيدة مريم وقال: يا مريم اعلمي أن والدك ملـك إفرنجـة قـد كات

قالت: يا خليفة اهللا في أرضه وقائمًا بسنة نبيه وفرضه خلد اهللا عليـك الـنعم وأجـارك مـن البـؤس والـنقم أنـت 
خليفة اهللا في أرضه قد دخلت دينكم ألنه هـو الـدين القـويم الصـحيح وتركـت ملـة الكفـره الـذين يكـذبون علـى 

قة بمــا جــاء بــه رســوله الــرحيم أعبــد ســبحانه وتعــالى وأوحــده المســيح وقــد صــرت مؤمنــة بــاهللا الكــريم ومصــد
وأسجد خاضعًة إليه وأمجده وأنا قائلة بين يدي الخليفة: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمـدًا رسـول اهللا 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهل في وسـعك يـا أميـر المـؤمنين أن 

تاب الملحدين وترسلني إلى بالد الكافرين الذين يشركون بالملـك الغـالم ويعظمـون الصـليب ويعبـدون تقبل ك
األصــنام ويعتقــدون إلهيــة عيســى وهــو مخلــوٌق فــإن فعلــت بــي ذلــك يــا خليفــة اهللا أتعلــق بأذيالــك يــوم العــرض 

  اهللا بقلب سليم.على اهللا وأشكوك إلى ابن عمك رسول اهللا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 
ــا مــريم معــاذ اهللا أن أفعــل ذلــك أبــدًا، كيــف أرد امــرأًة مســلمًة موحــدًة بــاهللا ومصــدقة  فقــال أميــر المــؤمنين: ي
برسوله إلى ما نهى اهللا عنه ورسوله فقالت مريم: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدًا رسـول اهللا، فقـال 

ك وزادك هدايــًة إلــى اإلســالم حيــث كنــت مســلمًة موحــدًة بــاهللا، فقــد لهــا أميــر المــؤمنين: يــا مــريم بــارك اهللا فيــ
صار لك علينا حٌق واجٌب وهو أنني ال أفـرط فيـك أبـدًا ولـو بـذل لـي مـن أجلـك مـلء األرض جـواهر وذهبـًا 
فطيبي نفسًا وقري عينًا وانشرحي صـدرًا وال يكـن خـاطرك إال طيبـًا، فهـل رضـيت أن يكـون هـذا الشـاب نـور 

  ي لك بعًال وتكوني له أهًال.الدين المصر 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين قال لمريم: هل رضيت أن يكون نور الـدين المصـري لـك 
لمؤمنين كيف ال أرضى أن يكـون لـي بعـًال وقـد اشـتراني بمالـه فقالت مريم: يا أمير ا ؟بعًال وتكوني له أهالً 



وأحســن إلــي غايــة اإلحســان ومــن تمــام إحســانه أنــه خــاطر بروحــه مــن أجلــي مــرارًا عديــدًة فزوجهــا بــه أميــر 
المؤمنين وعمل لها مهرًا وأحضر القاضي والشهود وأكـابر دولتـه يـوم زواجهـا عنـد كتـب الكتـاب وكـان يومـًا 

  مشهودًا.
د ذلــك التفــت أميــر المــؤمنين مـن وقتــه وســاعته إلــى وزيــر ملــك الـروم وكــان حاضــرًا فــي تلــك الســاعة ثـم بعــ 

وقال له: هـل سـمعت كالمهـا كيـف أرسـلها إلـى أبيهـا الكـافر وهـي مسـلمًة موحـدًة بـاهللا وربمـا أسـاءها وأغلـظ 
ى: (ولـن يجعـل اهللا الكـافرين عليها خصوصًا وقد قتلت أوالده فأتحمل أنا ذنبها يوم القيامة وقد قـال اهللا تعـال

علـى المـؤمنين سـبيًال). فـأرجع إلـى ملكــك وقـل لـه: ارجـع عـن هـذا األمــر وال تطمـع فيـه، وكـان ذلـك الــوزير 
أحمٌق فقال للخليفة: يا أمير المؤمنين وحق المسيح والدين الصحيح أني ال يمكنني الرجـوع بـدون مـريم ولـو 

ا يقتلنــي فقــال الخليفــة: خــذوا هــذا الملعــون واقتلــوه وأنشــد هــذا كانــت مســلمة ألنــي لــو رجعــت إلــى أبيهــا بــدونه
 البيت: 

 من فوقه وعصيانه  هذا جزاء من عصى

ثــم أمــر بضــرب عنــق الــوزير الملعــون وحرقــه فقالــت الســيدة مــريم: يــا أميــر المــؤمنين ال تــنجس ســيفك بــدم 
لبـوار ومـأواه جهـنم وبــئس الملعـون ثـم جـردت سـيفها وضـربته بـه فأطاحـت رأســه عـن جثتـه فـذهب إلـى دار ا

القــرار، فتعجــب الخليفــة مــن صــالبة ســاعدها وقــوة جنانهــا ثــم خلــع علــى نــور الــدين خلعــًة ســنيًة وأفــرد لهمــا 
مكانًا في قصره هي ونور الدين ورتـب لهمـا المرتبـات والجوامـك والعلوفـات وأمـر بـأن ينقـل إليهمـا جميـع مـا 

لنفسية وأقاما في بغداد مدًة في الزمـان وهمـا فـي أرغـد عـيش يحتاجان إليه من المالبس والمفارش واألواني ا
  وأهناه.

وبعد ذلك اشتاق نور الدين إلى أمه وأبيه فعرض األمر على الخليفة وطلب منه إذنـًا فـي التوجـه إلـى بـالده 
يم وزيـارة أقاربـه فـدعا بمــريم وأحضـرها بـين يديـه وأجــازه بالتوجـه وأتحفـه بالهـدايا والتحــف الثمينـة وأوصـى مــر 

ونور الدين ببعضهما، ثم أمر بالمكاتيب إلى أمراء مصر المحروسـة وعلمائهـا وكبرائهـا بالوصـية علـى نـور 
  الدين هو ووالديه وجاريته وٕاكرامهم غاية اإلكرام.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد الثمانمائة 

ك السـعيد أن أميـر المـؤمنين كتـب إلـى أمـراء مصـر وعلمائهـا وكبرائهـا بالوصـية علـى قالت: بلغني أيها المل
نور الدين ووالديـه وجاريتـه وٕاكـرامهم غايـة اإلكـرام، فلمـا وصـلت األخبـار إلـى مصـر فـرح التـاجر تـاج الـدين 

اب الدولـة مـن بعودة ولده نور الدين وكذلك أمه فرحت بذلك غايـة الفـرح وتوجـه للقائـه األكـابر واألمـراء وأربـ
أجــل وصــية الخليفــة فالقــوا نــور الــدين وكــان لهــم يــوٌم مشــهوٌد ملــيٌح عجيــٌب اجتمــع فيــه المحــب والمحبــوب 



ـــالمطلوب وصـــارت الـــوالئم كـــل يـــوم علـــى واحـــٍد مـــن األمـــراء وفرحـــوا بهـــم فرحـــًا عظيمـــًا  واتصـــل الطالـــب ب
  وأكرموهما اإلكرام المتصاعد.

فرحوا ببعضهم غاية الفرح وزال عنهم الهم والترح وكذلك فرحـوا بالسـيدة  فلما اجتمع نور الدين بوالدته ووالده
مــريم وكرموهــا غايــة اإلكــرام ووصــلت إلــيهم الهــدايا والتحــف مــن ســائر األمــراء والتجــار العظــام وصــاروا كــل 

ٍب يوٍم فـي انشـراح جديـٍد وسـروٍر أعظـم مـن سـرور العيـد، ولـم يزالـوا فـي فـرٍح ولـذات ونعـٍم جزيلـٍة وأكـٍل وشـر 
وسروٍر مدًة من الزمان إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب الدور والقصور ومعمر بطون 
القبــور فــانتقلوا مــن الــدنيا بالممــات وصــاروا فــي عــداد األمــوات، فســبحان الحــي الــذي ال يمــوت وبيــده مقاليــد 

 الملك والملكوت.

  
  حكاية الشاب البغدادي مع جاريته التي اشتراها 

كى أنـه كـان فـي قـديم الزمـان رجـٌل بغـدادي مـن أوالد أهـل الـنعم ورث عـن أبيـه مـاًال جـزيًال وكـان يعشـق يح
جاريــًة اشــتراها وكانــت تحبــه كمــا يحبهــا ولــم يــزل ينفــق عليهــا إلــى أن ذهــب جميــع مالــه ولــم يبــق منــه شــيء 

اه يحضــر مجــالس فطلــب شــيئًا مــن أســباب المعــاش يتعــيش فيــه فلــم يقــدر، وكــان ذلــك الفتــى فــي أيــام غنــ
العرفين بصناعة الغنـاء فبلـغ فيهـا الغايـة القصـوى، فاستشـار أحـد إخوانـه فقـال لـه: أنـا ال أعـرف لـك صـنعًة 

  أحسن من أن تغني أنت وجاريتك فتأخذ على ذلك المال الكثير وتأكل وتشرب، فكره ذلك هو والجارية.
يعنـي ونخلـص مـن هـذه الشـدة أنـا وأنـت وأكـون قالـت: تب ؟فقالت له جاريته: قد رأيت لـك رأيـًا، قـال: مـا هـو 

في نعمٍة، فإن مثلي ال يشتريه إال ذو نعمٍة وبذلك أكون سببًا في رجـوعي إليـك، فأطلعهـا إلـى السـوق فكـان 
أول مــن رآهــا رجــٌل هاشـــمي مــن أهــل البصـــرة وكــان ذلــك الرجـــل أديبــًا ظريفــًا كـــريم الــنفس فاشــتراها بـــألف 

ب الجارية فلمـا قبضـت الـثمن نـدمت وبكـت أنـا والجاريـة وطلبـت اإلقامـة وخمسمائة دينار وذلك الفتى صاح
فلـــم يـــرض، فوضـــعت الـــدنانير فـــي الكـــيس وأنـــا ال أدري أيـــن أذهـــب ألن بيتـــي أصـــبح موحشـــًا بعـــد غيابهـــا 
وحصل لي من البكاء واللطم والنحيب ما لم يحصل لي قٌط من قبل، فدخلت بعض المسـاجد وقعـدت أبكـي 

ت ال أعلــم بنفســي، فنمــت ووضــعت الكــيس تحــت رأســي كالمخــدة فلــم أشــعر إال فيــه واندهشــت حتــى صــر 
ــًا فلــم أجــد الكــيس فقمــت أجــري خلفــه وٕاذا برجلــي  وٕانســان قــد ســحبه مــن تحــت رأســي فانتبهــت فزعــًا مرعوب

  مربوطٌة في حبل، فوقعت على وجهي وصرت أبكي وألطم وقلت في نفسي: فارقتك روحك وضاع مالك.
 فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح

 

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد الثمانمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن ذلــك الفتــى لمــا ضــاع منــه الكــيس قــال: قلــت فــي نفســي فارقتــك روحــك 
وضاع مالك وزادني الحال فجئت إلى الدجلة وحملت ثوبي على وجهي وألقيت نفسـي فـي البحـر ففطـن بـي 

ـــه فرمـــوا أرواحهـــم خلفـــي وأطلعـــوني وســـألوني عـــن أمـــري الحاضـــرو  ـــك لعظـــيم هـــٍم حصـــل ل ـــالوا إن ذل ن وق



فأخبرتهم بما حصل لي فتأسفوا لذلك ثم جاءني شيخ مـنهم وقـال: قـد ذهـب مالـك وكيـف تتسـبب فـي ذهـاب 
روحك فتكون من أهل النار قم معي حتى أرى منزلك ففعلت ذلك فلما وصلنا إلى منزلي قعـد عنـدي سـاعًة 
حتى سكن ما بي فشكرته عن ذلك ثم انصرف فلمـا خـرج مـن عنـدي كـدت أن أقتـل روحـي فتـذكرت اآلخـرة 
والنـــار فخرجـــت مـــن بيتـــي هاربـــًا إلـــى بعـــض األصـــدقاء فأخبرتـــه بمـــا جـــرى لـــي فبكـــى رحمـــًة لـــي وأعطـــاني 

أن يشـتغل خمسين دينارًا وقال لي: أقبل رأيي وأخرج فـي هـذه السـاعة مـن بغـداد وأجعـل هـذه نفقـة لـك، إلـى 
قلبــك عــن حبهــا وتســلوها وأنــت مــن أهــل اإلنشــاء والكتابــة وخطــك جيــدًا وأدبــك بــارع فاقصــد مــن شــئت مــن 
العمال وأطرح نفسك عليه لعل اهللا يجمعك بجاريتك فسمعت منه وقد قوى عزمـي وأزال عنـي بعـض الهمـوم 

ســـفينًة رأســـيًة  وعزمـــت علـــى أنـــي أقصـــد أرض واســـط ألن فيهـــا أقـــارب فخرجـــت إلـــى ســـاحل البحـــر فرأيـــت
والبحرية ينقلون إليها أمتعة وقماشًا فـاخرًا فسـألتهم أن يأخـذوني معهـم فقـالوا: إن هـذه السـفينة لرجـل هاشـمي 
وال يمكننا أخذك على هذه الصورة فرغبتهم في األجرة فقـالوا: إن كـان وال بـد فـاقلع هـذه الثيـاب الفـاخرة التـي 

ك واحٌد منا فرجعت واشتريت شيئًا من ثياب المالحـين ولبسـته عليك وألبس ثياب المالحين وأجلس معنا كأن
وجئت إلى السفينة وكانت متوجهًة إلى البصرة فنزلت معهم، فمـا كـان إال سـاعًة حتـى رأيـت جـاريتي بعينهـا 
ومعها جاريتان يخدمانها فسكن ما كان عندي من الغيظ وقلت في نفسـي: هـا أنـا أراهـا وأسـمع غناءهـا إلـى 

سرع إن جاء الهاشمي راكبًا ومعه جماعـة فنزلـوا فـي تلـك السـفينة وانحـدرت بهـم وأخـرج الطعـام البصرة فما أ
  فأكل هو والجارية، وأكل الباقون في وسط السفينة.

ثم قال الهاشمي للجارية: كـم هـذا التمنـع مـن الغنـاء ولـزوم الحـزن والبكـاء مـا أنـت أول مـن فـارق مـن يحـب 
م ضرب سائرًا على الجاريـة فـي جانـب السـفينة واسـتدعى الـذين كـانوا فعلمت ما كان عندها من أمر حبي ث

فــي نــاحيتي وجلــس معهــم خــارج الســتارة فســألت عــنهم فــإذا هــم أخوتــه ثــم أخــرج لهــم مــا يحتــاجون إليــه مــن 
الخمر والنقل ولم يزالوا يحثون الجارية على الغناء إلى أن استدعت بالعود وأصلحته وأخذت تغنـي فأنشـدت 

  ين: هذين البيت
 وعن السرى بمنأى لم يتحرجوا  بان الخليط بمن أحب فادلجـوا

 يتأجـج جمر الغضى في قلبه  والصب بعد أن اسقتل ركابهـم

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد الثمانمائة 

ت بيتـــين مـــن الشـــعر غلبهـــا البكـــاء ورمـــت العـــود قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجاريـــة بعـــدما أنشـــد
وقطعـت الغنـاء فتــنغص القـوم ووقعــت أنـا مغشــيًا علـي فظــن القـوم أنــي قـد صــرعت فصـار بعضــهم يقـرأ فــي 

  أذني ولم يزالوا يالطفونها ويطلبون منها الغناء إلى أن أصلحت العود وأخذت تغني فأنشدت: 
 ن نأوا وترجلواهم في الفؤاد وأ  فوقفت أندب طاعنين تحمـلـوا

   وقالت أيضًا: 



 والدار قفر والمنازل بلقع  ووقفت باألطالل أسأل عنهم

ثــم وقعــت مغشــيًا عليهــا وارتفــع البكــاء مــن النــاس وصــرخت أنــا ووقعــت مغشــيًا علــي وضــح المالحــون منــي 
ثــم قــال بعضــهم لــبعض: إذا وصــتلم إلــى بعــض  ؟فقــال بعــض غلمــان الهاشــمي: كيــف حملــتم هــذا الجنــون

ــيٌم فتجلــدت غايــة الجلــد وقلــت فــي ال قــرى فــأخرجوه وأريحونــا منــه فحصــل لــي مــن ذك هــٌم عظــيٌم وعــذاٌب أل
نفسي: ال حيلة لي في الخالص من أيديهم إال أن أعلمهم بمكاني من السفينة لتمنع من إخراجـي ثـم صـرنا 

ــا الشــاطئ فطلــع القــوم وكــا ن ذلــك وقــت حتــى وصــلنا إلــى قــرب ضــيعٍة فقــال صــاحب الســفينة: اصــعدوا بن
المســاء فقمــت حتــى صــرت خلــف الســتارة وأخــذت العــود وغيــرت الطــرق طريقــًة بعــد طريقــة، وضــربت علــى 

  الطريقة التي تعلمتها مني ورجعت إلى موضعي من السفينة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد الثمانمائة 
ملـك السـعيد، أن الفتـى قـال: ثـم رجعـت إلـى موضـعي مـن السـفينة وبعـد ذلـك نـزل القـوم قالت: بلغني أيهـا ال

من الشاطئ ورجعوا إلى مواضعهم في السفينة وقد انبسـط القمـر علـى البـر والبحـر فقـال الهاشـمي للجاريـة: 
 بــاهللا عليــك ال تنغصــي علينــا عيشــنا فأخــذت العــود وجســته بيــدها وشــهقت، فظنــوا أن روحهــا قــد خرجــت ثــم

قالــت: واهللا إن أســتاذي معنــا فــي هــذه الســفينة فقــال الهاشــمي: واهللا لــو كــان معنــا مــا ضــيعته مــن معاشــرتنا 
ألنه ربما كان يخفـف مـا بـك فننتفـع بغنائـك ولكـن كونـه فـي السـفينة أمـر بعيـد فقالـت: ال أقـدر علـى ضـرب 

أفعـل، فسـألهم وقـال: هـل حملـتم العود وتقليب األهوية وموالي معنا، قال الهاشمي: نسأل المالحين فقالـت: 
فقــالوا لــه: ال، فخفــت أن ينقطــع الســؤال فضــحكت وقلــت: نعــم أنــا أســتاذها وعلمتهــا حــين كنــت  ؟معكــم أحــداً 

ســيدها فقالــت: واهللا إن هــذا كــالم مــزري فجــاءني الغلمــان وأخــذوني إلــى الهاشــمي فلمــا رآنــي عرفنــي فقــال: 
فحكيت له ما جرى من أمري وبكيت  ؟في هذه الحالةويحك ما هذا الذي أنت فيه وما أصابك حتى صرت 

وعــال نحيــب الجاريــة مــن خلــف الســتارة، وبكــى الهاشــمي هــو وأخوتــه بكــاًء شــديدًا رأفــًة بــي ثــم قــال: واهللا مــا 
دنــوت مــن هــذه الجاريــة وال وطئتهــا وال ســمعت لهــا غنــاء إال اليــوم وأنــا رجــٌل قــد وســع اهللا علــي وٕانمــا وردت 

وطلــب أرزاقــي مــن أميــر المــؤمنين وقــد بلغــت األمــرين، ولمــا أردت الرجــوع إلــى بــالدي بغــداد لســماع الغنــاء 
أحببــتن أن اصــطحب معــي جاريــًة مــن عنــدكم لكــي أســمع شــيئًا مــن غنــاء بغــداد فاشــتريت هــذه الجاريــة ولــم 
 أعلــم أنكمــا علــى هــذه الحالــة فأنــا أشــهد اهللا علــى أن هــذه الجاريــة إذا وصــلت إلــى البصــرة أعتقهــا وأزوجــك

إياها وأجري لكمـا مـا يكفيكمـا وزيـادة ولكـن علـى شـرط أنـي إذا أردت السـماع يضـرب لهـا سـتارة وتغنـي مـن 
خلف السـتارة وأنـت مـن جملـة أخـواني ونـدمائي ففرحـت بـذلك ثـم أن الهاشـمي أدخـل رأسـه فـي السـتارة وقـال 

  فأخذت تدعو له وتشكره. ؟لها: أيرضيك ذلك



د هذا الشاب وانزع ثيابه وألبسـه ثيابـًا فـاخرًة وبخـره وقدمـه إلينـا فأخـذني ثم استدعى بغالم له وقال له: خذ بي
الغــالم وفعــل بــي مــا أمــره بــه ســيده وقــدمني إليــه فوضــع بــين يــدي الشــراب مثــل مــا وضــعه بــين أيــديهما ثــم 

  اندفعت الجارية تغني بأحسن النغمات وتنشد هذه األبيات: 
 لـلـتـوديعحين جاء الحبـيب   عيروني بأن سكبـت دمـوعـي

 أحرقت لوعة األسى من ضلوعي  لم يذوقوا طعم الـفـراق وال مـا

 الـربـوع ساقط القلب بين تلـك  إنمـا يعـرف الـغـرام كـئيبٌ 

قــال: فطــرب القــوم مــن ذلــك طربــًا شــديدًا وزاد فــرح الفتــى بــذلك ثــم أخــذ العــود مــن الجاريــة وضــرب بــه علــى 
  أحسن النغمات وأنشد هذه األبيات: 

 لم يزل يعرف الغني واليسارا  سأل العرف أن سألت كريماً ا

 وسؤال اللـئيم يورث عـارا  فسؤال الكـريم يورث عـزاً 

 فالق بالذل إن سألت الكبـارا  وٕاذا لم يكن مـن الـذل بـدٌ 

 إنما الذل أن أتجل الصغـارا  ليس إجاللك الـكـريم بـذلٍ 

ي فــرٍح ســروٍر، وأنــا أغنــي ســاعٍة والجاريــة ســاعة إلــى أن جئنــا إلــى ففــرح القــوم بــي وزاد فــرحهم ولــم يزالــوا فــ 
بعــض الســواحل فرســت الســفينة هنــاك وصــعد كــل مــن فيهــا وصــعدت أنــا أيضــًا وكنــت ســكرانًا فعــدت أبــول 
فغلبنــي النــوم فنمــت ورجعــت الركــاب إلــى الســفينة وانحــدرت بهــم ولــم يعلمــوا بــي ألنهــم كــانوا ســكارى وكنــت 

ارية ولم يبق معي شيٌء ووصلوا إلى البصرة ولـم انتبـه إال مـن حـر الشـمس فقمـت مـن دفعت النفقة إلى الج
ذلــك المكــان فمــا رأيــت أحــدا ونســيت أن اســأل الهاشــمي عــن اســمه وأيــن داره بالبصــرة وبــأي شــيٍء يعــرف 
وبقيــت حيرانــًا وكــأن مــا كنــت فيــه مــن الفــرح بلقــاء الجاريــة منــام ولــم أزل متحيــرًا حتــى اجتــازت بــي ومكثــت 
معي فقلت فيها ودخلت البصرة وما أعرف بها أحدًا وال أعرف بيـت الهاشـمي فجئـت إلـى بقـال وأخـذت منـه 

  دواًة وورقة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد الثمانمائة 
البصـرة صـار حيـران وهـو ال يعـرف  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن البغدادي صاحب الجاريـة لمـا دخـل

أحدًا وال يعرف دار الهاشمي قال: فجئت إلـى بقـال وأخـذت منـه دواًة وورقـًة وقعـدت أكتـب فاستحسـن خطـي 
ورأى ثــوبي دنســًا فســألني عــن أمــري فأخبرتــه أنــي غريــٌب فقيــٌر فقــال: أتقــيم عنــدي ولــك فــي كــل يــوم نصــف 

نعـم، وأقمـت عنـده وضـبطت أمـره ودبـرت لـه دخلـه  فقلـت: ؟درهم وأكلك وكسوتك وتضبط لي حساب دكاني
وخرجه فلما كان بعد شهر رأى الرجل دخله زائدًا وخرجه ناقصًا فشكرني على ذلك ثم أنه جعل لي فـي كـل 
يــوم درهمـــًا إلــى أن حـــال الحـــول فــدعاني أن أتـــزوج ابنتــه ويشـــاركني فـــي الــدكان فأجبتـــه إلــى ذلـــك ودخلـــت 



سـر الخـاطر والقلـب ظـاهر الحـزن فمكثـت علـى تلـك الحالـة مـدة سـنتين بزوجتي ولزمـت الـدكان إال أنـي منك
فبينما أنا في الدكان وٕاذا بجماعٍة معهم طعاٌم وشـراٌب فسـألت البقـال عـن القضـية فقـال: هـذا يـوم المتنعمـين 
يخـرج فيــه أهـل الطــرب واللعــب والفتيـان مــن ذوي النعمـة إلــى شــاطئ البحـر يــأكلون ويشـربون بــين األشــجار 

اآليلة فدعتني نفسي إلى الفرجة على هذا األمر وقلـت فـي نفسـي: لعلـي إذ شـاهدت هـؤالء النـاس  على نهر
  اجتمع بمن أحب فقلت للبقال: إني أريد ذلك.

فقــال: شــأنك والخــروج معهــم ثــم جهــز لــي طعامــًا وشــرابًا وســرت حتــى وصــلت إلــى نهــر اآليلــة، فــإذا النــاس 
لسـفينة التـي كـان فيهـا الهاشـمي والجاريـة بعينهـا وهـو سـائر ينصرفون فأردت اإلنصراف معهـم وٕاذا بـرئيس ا

في نهـر اآليلـة فصـحت علـيهم فعرفنـي هـو ومـن معـه وأخـذوني عنـدهم وقـالوا لـي: هـل أنـت حـٌي وعـانقوني 
وسـألوني عـن قصـتي فــأخبرتهم بهـا فقـالوا: إنــا ظننـا أنـه قـوي عليــك السـكر، وغرقـت فــي المـاء فسـألتهم عــن 

هــا لمــا علمــت بفقــدك مزقــت ثيابهــا وأحرقــت العــود وأقامــت علــى اللطــم والنحيــب فلمــا حــال الجاريــة فقــالوا: إن
رجعنا مع الهاشمي إلى البصرة قلنا لها: اتركي هذا البكـاء والحـزن فقالـت: أنـا ألـبس السـواد وأجعـل لـي قبـرًا 

الـة إلـى اآلن في جانب هذه الدار فأقيم عند ذلك القبر وأتوب عن الغناء فمكناها من ذلك وهي في تلـك الح
  ثم أخذوني معهم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد الثمانمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن البغدادي قال: فأخـذوني معهـم فلمـا وصـلت إلـى الـدار رأيتهـا علـى تلـك 
  ننتها أنها ماتت فاعتنقتها عناقًا طويًال.الحالة فلما رأتني شهقت شهقًة عظيمًة حتى ظ

ثم قال لي الهاشمي: خذها فقلت: نعـم ولكـن أعتقهـا كمـا وعـدتني وزوجنـي بهـا ففعـل ذلـك ودفـع إلينـا أمتعـًة 
نفيسـًة وثيابــًا كثيــرًة وفرشــًا وخمســمائة دينـاٍر، وقــال: هــذا مقــدار مــا أردت إعطائـه لكمــا فــي كــل شــهٍر، ولكــن 

لجارية ثم أخلى لنا دار وأمر بأن ينقل إليها جميع ما نحتـاج إليـه فلمـا توجهـت إلـى بشرط المنادمة وسماع ا
تلك الدار وجدتها قد غمرت بالفرش والقماش وحملت إليها الجارية ثم أنني جئت إلى البقال وأخبرتـه بجميـع 

وأقمـت مـع ما حصل لي وسألته أن يجعلني في حٍل من طالق ابنته من غير ذنٍب ودفعت إليها ما يلزمني 
الهاشمي على ذلك سنتين وصرت صاحب نعمٍة عظيمٍة وعادت لي حالتي التي كنت فيها أنا والجارية فـي 
بغداد وقد فرج اهللا الكريم عنا وأسبغ جزيل النعم علينا وجعل مآل صـبرنا إلـى الظفـر بـالمراد فللـه الحمـد فـي 

 المبدأ والمعاد، واهللا أعلم.

 
 
 

  



  يعادحكاية ورد خان بن الملك جل
ومما يحكى أيضًا أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملٌك من بـالد الهنـد وكـان ملكـًا عظيمـًا  

طويل القامة حسن الصورة حسن الخلق كريم الطبائع محسنًا للفقـراء محبـًا للرعيـة ولجميـع أهـل دولتـه وكـان 
ده ثلثمائــة وخمســون قاضــيًا وكــان لــه اســمه جليعــاد وكــان تحــت يــده فــي مملكتــه اثنــان وســبعون ملكــًا ولــبال

سبعون وزيرًا وقد جعل على كل عشرة مـن عسـكره رئيسـًا وكـان أكبـر وزرائـه شخصـًا يقـال لـه شـماس وكـان 
عمــره مــائتي وعشــرون ســنة وكــان حســن الخلــق والطبــاع لطيفــًا فــي كالمــه لينــًا فــي جوابــه حاذقــًا فــي جميــع 

فـًا بكـل حكمـٍة وأدٍب وكـان الملـك يحبـه محبـًة عظيمـًة ويميـل إليـه أموره حكيمًا مدبرًا رئيسًا مع كبر سنه عار 
  لمعرفته بالفصاحة والبالغة وأحوال السياسة ولما أعطاه اهللا من الرحمة وحفظ النجاح للرعية.

وكان ذلـك الملـك عـادًال فـي مملكتـه حافظـًا لرعيتـه مواصـًال كبيـرهم وصـغيرهم باإلحسـان ومـا يليـق بهـم مـن 
ا واألمان والطمأنينة مخففًا للخراج عن كامل الرعيـة وكـان محبـًا لهـم كبيـرًا وصـغيرًا ومعـامًال الرعاية والعطاي

لهم باإلحسان إليهم والشفقة عليهم وأتى في حسن بينهم بما لم يأت به أحٌد قبله ومع هـذا كلـه لـم يرزقـه اهللا 
فــي ليلــٍة مــن الليــالي وهــو  تعــالى بولــٍد فشــق ذلــك عليــه وعلــى أهــل مملكتــه فــاتفق أن الملــك كــان مضــطجعاً 

مشغول البال والفكر في عاقبة أمر مملكته، ثم غلب عليه النوم فرأى في منامه كأنه يصـب مـاء فـي أصـل 
  شجرة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التسعين بعد الثمانمائة 
كأنــه يصــب مــاء فــي أصــل شــجرة وحــول تلــك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك رأى فــي منامــه 

الشجرة أشجار كثيرة وٕاذا بناٍر قد خرجت من تلك الشجر وأحرقت جميع ما كان حولهـا مـن األشـجار، فعنـد 
ذلك انتبه الملك من منامه فزعًا مرعوبًا واستدعى أحد غلمانه وقال له: اذهب بسرعة وأتني بشـماس الـوزير 

اس وقــال لــه: إن الملــك يــدعوك فــي هــذه الســاعة ألنــه انتبــه مــن نومــه عــاجًال فــذهب الغــالم إلــى الــوزير شــم
مرعوبــًا فأرســلني إليــك لتحضــر عنــده عــاجًال فلمــا ســمع الــوزير شــماس كــالم الغــالم قــام مــن وقتــه وســاعته 
وتوجه إلى الملك ودخل عليه فرآه قاعدًا على فراشه فسجد بين يديه داعيًا له بدوام العز والنعم وقال لـه: ال 

فــأذن الملــك بــالجلوس  ؟نــك اهللا أيهــا الملــك مــا الــذي أقلقــك فــي هــذه الليلــة ومــا ســبب طلبــك إيــاي بســرعةٍ أحز 
فجلس وصار الملك يقص عليه ما رأى قائًال: إني رأيت في ليلتي هـذه منامـًا هـالني وهـو كـأني أصـب مـاء 

اٍر خرجـت مـن أصـل تلـك في أصل شجرة وحول تلك الشجرة أشجار كثيرة فبينمـا أنـا فـي هـذه الحالـة وٕاذا بنـ
الشــجرة وأحرقــت جميــع مــا حولهــا األشــجار ففزعــت مــن ذلــك وأخــذني الرعــب فانتبهــت عنــد ذلــك وأرســلت 
دعوتك لكثرة معرفتك ولما أعلمه من اتساع علمك وغزارة فهمك فأطرق الوزير شماس رأسه ساعًة ثـم تبسـم 

فأجابـه الـوزير شـماس وقـال لـه:  ؟شـيئاً فقال له الملك: ماذا رأيت يـا شـماس أصـدقني الخبـر وال تخـف عنـي 
أيها الملك إن اهللا تعالى خولـك وأقـر عينـك وأمـر هـذه الرؤيـا يـؤول إلـى كـل خيـر وهـو أن اهللا تعـالى يرزقـك 



ولـدًا ذكـرًا يكــون وارثـًا للملــك عنـك مـن بعــد طـول عمــرك غيـر أنــه يكـون فيـه شــيء ال أحـب تفســيره فـي هــذا 
الملـك بـذلك فرحـًا عظيمـًا وزاد سـروره وذهـب عنـه فزعـه وطابـت نفسـه  الوقت ألنه غير موافق لتفسـيره ففـرح

وقــال: إن كــان الملــك كــذلك مــن حســن تأويــل المنــام فكمــل لــي تأويلــه إذا جــاء الوقــت الموافــق لكمــال تأويلــه 
فالــذي ال ينبغــي تأويلــه اآلن ينبغــي أن تؤولــه لــي إذا آن أوانــه ألجــل أن يكمــل فرحــي ألنــي ال أبتغــي بــذلك 

  ا اهللا سبحانه وتعالى.غير رض
فلما رأى شماس من الملك أنه صمم على تمام تفسـيره احـتج لـه بحجـة دافـع بهـا عـن نفسـه فعنـد ذلـك دعـا  

الملـك بـالمنجمين وجميــع المعبـرين لألحـالم الــذين فـي مملكتـه فحضــروا جميعـًا بـين يديــه وقـص علـيهم ذلــك 
قـدم واحـدًا مـنهم وأخـذ إذنـًا مـن الملـك بـالكالم فلمـا المنام وقال لهم أريـد مـنكم أن تخبرونـي بصـحة تفسـيره فت

أذن له قال: اعلم أيها الملـك أن شـماس وزيـرك لـيس بعـاجٍز عـن تفسـير ذلـك وٕانمـا هـو احتشـم منـك وسـكن 
روعــك ولــم يظهــر لــك جميــع التأويــل بالكليــة ولكــن إذا أذنــت لــي بــالكالم تكلمــت فقــال لــه الملــك: تكلــم أيهــا 

فــي كالمــك فقــال المفســر: أعلــم أيهــا الملــك أنــه يظهــر منــك غــالم يكــون وارثــًا  المفســر بــال احتشــام وأصــدق
للملــك عنــك بعــد طــول حياتــك ولكنــه ال يســير فــي الرغبــة بســيرك بــل يخــالف رســومك ويجــور علــى رعيتــك 

فقــال  ؟ويصــيبه مــا أصــاب الفــأر مــع الســنور، فاســتعاذ الملــك بــاهللا تعــالى وقــال: ومــا حكايــة الســنور والفــأر
أطــال اهللا عمــر الملــك أن الســنور هــو القــط ســرح ســرحة مــن الليــالي إلــى شــيٍء يفترســه فــي بعــض المفســر: 

الغيطــان فمــا وجــد شــيئًا وضــعف مــن شــدة البــرد والمطــر اللــذين حصــال فــي تلــك الليلــة فأخــذ يحتــال لنفســه 
نـدن حتـى بشيٍء فبينما هو دائر على تلك الحالة إذ رأى وكـرًا فـي أسـفل شـجرة فـدنا منـه وصـار يشمشـم ويد

أحــس أن داخــل الــوكر فــأرًا فحولــه وهــم بالــدخول عليــه لكــي يأخــذه فلمــا أحــس بــه الفــأر أعطــاه قفــًا وصــار 
يزحف على يديه ورجليه لكي يسد باب الوكر عليه فعنـد ذلـك صـار السـنور يصـوت صـوتًا ضـعيفًا ويقـول: 

ك هـذه الليلـة ألنـي ضـعيف لم تفعل ذلـك يـا أخـي وأنـا ملتجـيٌء إليـك لتفعـل معـي رحمـة بـأن تقربـي فـي وكـر 
الحــال مــن كبــر ســني وذهــاب قــوتي ولســت أقــدر علــى الحركــة وقــد توغلــت فــي هــذا الغــيط هــذه الليلــة وكــم 
دعـــوت بـــالموت علـــى نفســـي لكـــي أســـتريح وهـــا أنـــا علـــى بابـــك طـــريح مـــن البـــرد والمطـــر وأســـألك بـــاهللا مـــن 

ريـٌب ومسـكيٌن وقـد قيـل: مـن أوى صدقتك أن تأخذ بيدي وتدخلني عندك وتـأويني فـي دهليـز وكـرك ألنـي غ
بمنزله غريبـًا مسـكينًا كـان مـأواه الجنـة يـوم الـدين فأنـت يـا أخـي حقيـق بـأن تكسـب أجـري وتـأذن لـي فـي أن 

  أبيت عندك هذه الليلة إلى الصباح ثم أروح إلى حال سبيلي.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  لثمانمائة وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد ا
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السنور قال للفأر: ائذن لي أن أبيت عندك هذه الليلة ثـم أروح إلـى حـال 
سبيلي، فلما سمع الفأر كالم السنور قال له: كيف تدخل وكري وأنت عـدو لـي بـالطبع ومعاشـك مـن لحمـي 

: ال ينبغـي األمـان للرجـل الزانـي علــى وأخـاف أن تغـدر بـي ألن ذلـك مـن شــيمتك ألنـه ال عهـد لـك وقـد قيــل



المــرأة الحســناء وال الفقيــر العائــل علــى المــال وكالنــار علــى الحطــب ولــيس بواجــب علــي أن اســتأمنك علــى 
نفســي وقــد قيــل: عــداوة الطبــع ال ضــعف صــاحبها دنــت أقــوى، فأجــاب الســنور قــائًال بأحســن صــوت وأســوأ 

يــك ولكــن أســألك الصــفح عمــا مضــى مــن العــداوة حــال: إن الــذي قلتــه مــن المــواعظ حــق ولســت أنكــر عل
الطبيعيـة التـي بينــي وبينـك ألنـه قــد قبـل مـن صــفح عـن مخلــوق مثلـه صـفح خالقــه عنـه وقـد كنــت قبـل ذلــك 
عدوًا لك وها أنا اليوم طالب صداقتك وقد قيل: إذا أردت أن يكون عدوك لك صديقًا فافعل معـه خيـرًا، وأنـا 

ني ال أضربك أبدًا ومع هذا ليس لي قدرٌة على ذلك فثق باهللا وأفعـل خيـرًا يا أخي أعطيك عهد اهللا وميثاقه إ
  وأقبل عهدي وميثاقي.

فقــال الفــأر: كيــف أقبــل عهــد مــن تأسســت العــداوة بينــي وبينــه وعادتــه أن يغــدر بــي ولــو كانــت العــداوة بيننــا 
ح وقـد قيـل: مـن اسـتأمن على شيٍء من األشياء غير الدم لهان علي ذلك، ولكنها عداوة طبيعيـة بـين األروا

عــدوه علــى نفســه كــان كمــن أدخــل يــده فــي فــم األفعــى فقــال الســنور وهــو ممتلــئ غيظــًا قــد ضــاق صــدري 
وضعفت نفسي وهـا أنـا فـي النـزاع وبعـد قليـل أمـوت علـى بابـك ويبقـى إثمـي عليـك ألنـك قـادٌر علـى نجـاتي 

نزلــت فــي قلبــه الرحمــة وقــال فــي ممــا أنــا فيــه وهــذا آخــر كالمــي معــك فحصــل للفــأر خــوف مــن اهللا تعــالى و 
نفســه: مــن أراد المعونــة مــن اهللا تعــالى علــى عــدوه فليصــنع معــه رحمــًة وخيــرًا وأنــا متوكــل علــى اهللا فــي هــذا 

  األمر وأنقذ هذا السنور من الهالك ألكسب أجره.
فى قلــيًال فعنــد ذلــك خــرج الفــأر إلــى الســنور وأدخلــه فــي وكــره ســحبًا فأقــام عنــده إلــى أن اشــتد واســتراح وتعــا 

فصار يتأسف علـى ضـعفه وذهـاب قوتـه وقلـة أصـدقائه فصـار الفـأر يترفـق بـه ويأخـذ بخـاطره ويتقـرب منـه 
ــًا أن يخــرج منــه الفــأر فلمــا أراد  ويســعى حولــه وأمــا الســنور فإنــه زحــف إلــى الــوكر حتــى ملــك المخــرج خوف

أظـافره وصـار يعضـه وينثـره  الخروج قرب السنور وعلى عادته فلما صار قريبـًا منـه قـبض عليـه وأخـذه بـين
ويأخـذه فــي فمــه ويرفعــه عـن األرض ويرميــه ويجــري وراءه وينهشــه ويعذبــه فعنـد ذلــك اســتغاث الفــأر وطلــب 
 ؟الخالص من اهللا وجعل يعاقب السنور ويقول: أين العهد الذي وعدتني بـه وأيـن أقسـامك التـي أقسـمت بهـا

ولكن صدق من قال: من أخذ عهدًا من عـدوه ال  هذا جزائي منك وقد أدخلتك وكري واستأمنتك على نفسي
ينبغي لنفسه نجاة ومن قال: من أسـلم نفسـه لعـدوه وكـان مسـتوجبًا لنفسـه الهـالك ولكـن توكلـت علـى خـالقي 

  فهو الذي يخلصني منك.
فبينما هو على تلك الحالة مع السنور وهو وجد أن يهجم عليـه ويـنهش فيـه ويفترسـه وٕاذا برجـٍل صـياٍد معـه 

جارحــة معــودة بالصــيد فمــر بهــم كلــب علــى بــاب الــوكر فســمع فيــه معركــًة كبيــرًة فظــن أن فيــه ثعلبــًا كــالب 
يفترس شيئًا فاندفع الكلب منحـدرًا ليصـطاده فصـادف السـنور فجذبـه إليـه فلمـا وقـع السـنور بـين يـدي الكلـب 

عد أن قطع عصبه ورمـاه التهى بنفسه وأطلق الفأر حيًا ليس فيه جرح وأما هو فأنه خرج به الكلب الجارح ب
  ميتًا وصدق في حقهما قول من قال: من رحم رحم آجًال ومن ظلم ظلم عاجًال.

هذا ما جرى لهما أيها الملك فلذلك ال ينبغي ألحد أن ينقض عهد من استأمنه ومن غدر وخـان يحصـل لـه 
كــن ال تحــزن أيهــا مثــل مــا حصــل للســنور ألنــه كمــا يــدين الفتــى يــدان ومــن يرجــع إلــى الخيــر ينــل الثــواب ول



الملك وال يشق عليك ذلك ألن ولدك بعد ظلمه وعسفه ربما يعود إلى حسن سيرتك وأن هذا لعالم الـذي هـو 
ــًا  وزيــرك شــماس أحــب أن ال يكــتم عليــك شــيٌء فيمــا رمــزه إليــك وذلــك رشــد منــه وقيــل أن أكثــر النــاس خوف

كرام جزيـل، ثـم صـرفهم وقـام ودخـل مكانـه أوسعهم علمًا وأغبطهم خيرًا فـأذعن الملـك عنـد ذلـك وأمـر لهـم بـإ
  وصار يتفكر في عاقبة أمره.

فلما جن الليـل أقضـى إلـى بعـض نسـائه وكانـت أكـرمهن عنـده وأحـبهن إليـه فراقـدها فلمـا تـم لهـا نحـو أربعـة 
أشــهر تحــرك الجنــين فــي بطنهــا ففرحــت بــذلك فرحــًا شــديدًا وأعلمــت الملــك بــذلك فقــال: صــدقت رؤيــاي واهللا 

م أنزلهــا أحســن المنــازل وأكرمهــا غايــة اإلكــرام وأعطاهــا أنعامــًا جــزيًال وحولهــا بشــيٍء كثيــر وبعــد المســتعان ثــ
ذلــك دعــا بــبعض الغلمــان وأرســله ليحضــر الــوزير شــماس، فلمــا حضــر حدثــه الملــك بمــا صــار مــن حمــل 

ون وارثـًا زوجته وهو فرحان قائًال: قد صدقت رؤيـاي واتصـل رجـائي فلعـل ذلـك الحمـل يكـون ولـدًا ذكـرًا ويكـ
فسـكت شـماس ولـم ينطـق بجـواٍب فقـال لـه الملـك: مـا لـي أراك ال تفـرح  ؟لملكي فما تقول يا شماس في ذلك

فســجد عنــد ذلــك الــوزير شــماس بــين  ؟فرحــي وال تــرد لــي جوابــًا يــا تــرى هــل أنــت كــارٌه لهــذا األمــر يــا شــماس
ا كانــت النــار تخــرج منهــا ومــا لــذة أيــادي الملــك وقــال: أطــال اهللا عمــرك مــا الــذي ينفــع المســتظل بشــجرٍة إذ

وما فائدة الناهل من الماء العذب البارد إذا غرق فيه وٕانمـا  ؟شارب الخمر الصافي إذا حصل له بها الشرق
أنــا عبــد اهللا ذلــك أيهــا الملــك ولكــن قــد قيــل ثالثــة أشــياء ال ينبغــي للعاقــل أن يــتكلم فــي شــأنها إال إذا تمــت 

  في الحرب حتى يقهر عدوه والمرأة الحامل حتى تضع حملها. للمسافر حتى يرجع من سفره والذي
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير شماسًا لما قال للملك ثالثة أشياٍء ال ينبغـي للعاقـل أن يـتكلم فـي  

إذا تمت قال له بعد ذلك فأعلم أيها الملك أن المتكلم في شأن شيٍء لـم يـتم مثـل الناسـك المـدفون شأنها إال 
فقـال لـه: أيهـا الملـك أنـه كـان إنسـان ناسـك  ؟على رأسه فقال لـه الملـك: وكيـف حكايـة الناسـك ومـا جـرى لـه

وهــي ثالثــة عنــد شــريف مــن أشــراف بعــض المــدن وكــان للناســك جرايــة فــي كــل يــوم مــن رزق ذلــك الشــريف 
أرغفة مع قليل من السـمن والعسـل وكـان السـمن فـي ذلـك البلـد غاليـًا وكـان الناسـك يجمـع الـذي يجـيء إليـه 
فــي جــرٍة عنــده حتــى مألهــا وعلقهــا فــوق رأســه خوفــًا واحتراســًا، فبينمــا هــو ذات ليلــٍة مــن الليــالي جــالس علــى 

ل في نفسه: ينبغي أن أبيع هـذا السـمن فراشه وعصاه في يده إذ عرض له فكر في أمر السمن وغالئه، فقا
الذي عندي جميعه واشتري بثمنه نعجة وأشارك عليها أحدًا من الفالحين فأنها في أول عام تلـد ذكـرًا وأنثـى 
وثاني عام تلد أنثى وذكرًا وال تزال هذه الغـنم تتوالـد ذكـورًا وٕاناثـًا حتـى تصـير شـيئًا كثيـرًا وأقسـم حصـتي بعـد 

تري األرض الفالنيـــة وأنشـــيء فيهـــا غيطـــًا وأبنـــي فيهـــا قصـــرًا عظيمـــًا وأقتنـــي ثيابـــًا ذلـــك فيهـــا مـــا شـــئت واشـــ
وملبوسًا واشتري عبيدًا وجواري وأتزوج بنـت التـاجر الفالنـي وأعمـل عرسـًا مـا صـار مثلـه قـط وأذبـح الـذبائح 

لسـماع وأجهـز وأعمل األطعمة الفاخرة والحلويات والملبوسات وغيرها وأجمع فيها المالعـب والفنـون وآالت ا



األزهار والمشمومات وأصناف الرياحين وأدعو األغنياء والفقراء والعلماء وأرباب الدولة وكل من طلب شيئًا 
أحضرته إليه وأجهز أنواع المآكـل والمشـارب وأطلـق منـادي ينـادي: مـن يطلـب شـيئًا ينالـه وبعـد ذلـك أدخـل 

ب وأطـــرب وأقـــول لنفســـي قـــد بلغـــت منـــاك علـــى عروســـي بعـــد جالئهـــا وأتمتـــع بحســـنها وجمالهـــا وآكـــل وأشـــر 
وأستريح من النسك والعبادة وبعد ذلـك تحمـل زوجتـي وتلـد غالمـًا ذكـرًا أفـرح بـه وأعمـل لـه أوًال ثـم أربيـه فـي 
الــدالل وأعلمــه الحكمــة واألدب والحســاب وأشــهر اســمه بــين النــاس وأفتخــر بــه عنــد أربــاب المجــالس وآمــره 

فاحشـة والمنكـر وأوصـيه بـالتقوى وعمـل الخيـر وأعطيـه العطايـا الحسـنة بالمعروف فال يخالفني وأنهاه عن ال
الســنية فــإن رأيتــه لــزم الطاعــة زدتــه عطايــا صــالحة وٕان رأيتــه مــال إلــى المعصــية أنــزل عليــه بهــذه العصــا 
ورفعها ليضرب بها ولده فأصابت جرة السمن التي فوق رأسه فكسرتها فعند ذلك نزلـت شـقافتها عليـه وسـاح 

رأسه وعلى ثيابه وعلى لحيته وصار عبـرًة فألجـل ذلـك أيهـا الملـك ال ينبغـي لإلنسـان أن يـتكلم  السمن على
  على شيٍء قبل أن يصير.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد الثمانمائة 
لإلنسان أن يتكلم علـى شـيٍء قبـل أن يصـير قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير قال للملك ال ينبغي 

فقال له الملك: لقد صدقت فيما قلت ونعـم الـوزير أنـت بالصـدق نطقـت وبـالخير أشـرت ولقـد صـارت رتبتـك 
عنــدي علــى مــا تحــب ولــم تــزل مقبــوًال فســجد الــوزير شــماس هللا وللملــك ودعــا لــه بــدوام الــنعم وقــال: أدام اهللا 

أكــتم عنــك شــيئًا ال فــي العالنيــة ورضــاك رضــاي وغضــبك غضــبي أيامــك وأعلــى شــأنك وأعلــم أننــي لســت 
ولــيس لــي فــرح إال بفرحــك وال يمكننــي أن أبيــت وأنــت ســاخٌط علــي ألن اهللا تعــالى رزقنــي كــل خيــر بإكرامــك 
إياي فأسأل اهللا تعالى أن يحرسك بمالئكته ويحسـن ثوابـك عنـد لقائـه فـابتهج الملـك عنـد ذلـك ثـم قـام الـوزير 

  عند الملك.شماس وانصرف من 
ثم بعد مدة وضعت زوجة الملك غالمًا ذكرًا فنهض المبشرون إلى الملك وبشـروه بغالمـه ففـرح الملـك بـذلك 
فرحًا شديدًا وشكر اهللا شكرًا جزيًال وقال: الحمد هللا الذي رزقني ولدًا بعـد اليـأس وهـو الشـفوق الـرؤوف علـى 

بــالخير ويــدعوهم إلــى منزلــة فحضــر لــه األمــراء عبــاده ثــم أن الملــك كتــب إلــى ســائر أهــل مملكتــه لــيعلمهم 
  والرؤساء والعلماء وأرباب الدولة الذين تحت أمره، هذا ما كان من أمر الملك.

وأما ما كان من أمر ولـده فأنـه قـد دقـت البشـائر واألفـراح فـي سـائر المملكـة وأقبـل أهلهـا إلـى الحضـور مـن 
والحكماء ودخلوا جميعهم إلى الملك ووصل كل منهم إلى  سائر األقطار وأقبل أهل العلوم والفلسفة واألدباء

  حد مقامه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك لما دعى أهل المملكـة دخـل كـٌل مـنهم علـى قـدر مقامـه ثـم أشـار  

الســبعة الكبــار الــذين رئســهم الــوزير شــماس أن يــتكلم كــل واحــد مــنهم علــى قــدر مــا عنــده مــن  إلــى الــوزراء
الحكمة في شأن مـا هـو بصـدده فابتـدأ رئيسـهم الـوزير شـماس واسـتأذن فـي الكـالم فـأذن لـه فقـال: الحمـد هللا 

أوالهـم مـن الملـك الذي انشأنا من العدم إلى الوجود المنعم على عبادة الملوك أهل العـدل واإلنصـاف تمامـًا 
والعمل الصالح وبما أجراه على أيديهم لرعيتهم من الرزق وخصوصـًا ملكنـا الـذي حيـا بـه أمـوات بالدنـا بمـا 
أسداه علينا من النعم ورزقنا من سالمته برخاء العيش والطمأنينة والعدل، فأي ملك يصنع بأهل مملكتـه مـا 

نــا وٕانصــاف بعضــنا مــن بعــض وعــدم الغفلــة عنــا ورد صــنع هــذا الملــك بنــا مــن القيــام بمصــالحنا وأداء حقوق
  مظالمنا.

ومن فضل اهللا على الناس أن يكون ملكهم متعهدًا ألمورهم وحافظًا لهم من عـدوهم ألن العـدو غايـة قصـده 
أن يقهــر عــدوه وأن يملكــه فــي يــده وكثيــر مــن النــاس يقــدمون أوالدهــم إلــى الملــوك خــدمًا فيصــيرون عنــدهم 

أن يمنعــوا عــنهم األعــداء وأمــا نحــن فلــم يطــأ بالدنــا أعــداء فــي زمــن ملكنــا لهــذه النعمــة بمنزلــة العبيــد ألجــل 
الكبرى والسعادة العظمى التي لم يقدر الواصفون على وصفها وٕانمـا هـي فـوق ذلـك وأنـت أيهـا الملـك حقيـق 

ننـا كنـا بأنك أهل لهذه النعمة العظيمة ونحن تحت كنفك وفي ظـل جناحـك أحسـن اهللا ثوابـك وأدام بقـاءك أل
قبــل ذلــك نجــد فــي الطلــب مــن اهللا تعــالى أن يمــن علينــا باإلجابــة ويبقيــك لنــا ويعطيــك ولــدًا صــالحًا تقــر بــه 

  عيناك واهللا سبحانه وتعالى قد تقبل منا واستجاب دعاءنا.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والتسعين بعد الثمانمائة 
غني أيها الملك السعيد، أن شماسًا قـال للملـك: أن اهللا تعـالى قـد تقبـل منـا واسـتجاب دعاءنـا وأتانـا قالت: بل 

فقـال  ؟وكيـف ذلـك ؟الفرج القريب مثل ما آتى بعض السمك في غدير الماء فقال الملك: وما حكايـة السـمك
كات فعــرض لــذلك شماســًا: إنمــا أيهــا الملــك أنــه كــان فــي بعــض األمــاكن غــدير مــاٍء وكــان فيــه بعــض ســم

الغدير أنه قل ماؤه وصار ينضم بعضـه إلـى بعـٍض ولـم يبـق مـن المـاء مـا يسـعها فكـادت أن تهلـك وقالـت: 
فقامــت ســمكة مــنهن وكانــت أكبــرهن  ؟مــا عســى أن يكــون مــن أمرنــا وكيــف نحتــال ومــن نستشــيره فــي نجاتنــا

نلــتمس الــرأي مــن الســرطان فأنــه عقــًال وســنًا، وقالــت: مــا لنــا حيلــة فــي خالصــنا إال الطلــب مــن اهللا ولكــي 
أكبرنــا فهلمــوا بنــا لننظــر مــا يكــون مــن رأيــه، ألنــه أكبــر منــا معرفــًة بحقــائق الكــالم فاستحســنوا رأيهــا وجــاؤا 
بأجمعهم إلى السرطان فوجدوه رابضًا في موضعه وليس عنده علٌم وال خبٌر بما هـو فيـه فسـلموا عليـه وقـالوا 

حاكمنـا ورئيســنا فأجـابهم الســرطان قــائًال: وعلـيكم الســالم مـا الــذي جــاء  لـه: يــا سـيدنا أمــا يعنيـك أمرنــا وأنــت
فقصوا عليه قصتهم وما دهاهم من أمر نقص الماء وأنـه متـى نشـف حصـل لهـم الهـالك،  ؟بكم وما تريدون

ثــم قــالوا لــه: وقــد جئتــك منتظــرين رأيــك ومــا يكــون لنــا فيــه النجــاة ألنــك كبيرنــا وأعــرف منــا فعنــد ذلــك أطــرق 



ليـــًا ثـــم قـــال: ال شـــك أن عنـــدكم نقـــص عقلـــي ليأســـكم مـــن رحمـــة اهللا تعـــالى وكفالتـــه بـــأرزاق خالئقـــه رأســـه م
جميعــًا، ألــم تعلمــوا أن اهللا ســبحانه وتعــالى يــرزق عبــاده بغيــر حســاب وقــدر أرزاقهــم قبــل أن يخلــق شــيئًا مــن 

ا هــم شــيٍء هــو فــي األشــياء وجعــل لكــل شــخص عمــرًا محــدودًا ورزقــًا مقســومًا بقدرتــه اإللهيــة فكيــف تحملــو 
الغيب مسطور والرأي عندي أنه ال يكون أحسـن مـن الطلـب مـن اهللا تعـالى فينبغـي أن يكـون كـل واحـد منـا 
يصلح سريرته مع ربه في سره وعالنيته ويدعوا اهللا أن يخلصنا وينقذنا من الشدائد ألن اهللا تعالى ال يخيب 

صلحنا أحوالنا استقامت أمورنا وحصل لنا كـل خيـر رجاًء من توكل عليه وال يرد طلب من توسل إليه فإذا أ
ونعمة وٕاذا جاء الشتاء وغمـرت أرضـنا بـدعاٍء صـالحًا فـال يهـدم الخيـر الـذي بنـاه فـالرأي أن نصـبر وننتظـر 
ما يفعله اهللا بنا فإن كان يحصل لنا موت على العادة استرحنا وٕان كان يحصل لنا مـا يوجـب الهـرب هربنـا 

ث يريـد اهللا فأجـاب السـمك جميعـه مـن فـم واحـد: صـدقت يـا سـيدنا جـزاك اهللا عنـا ورحنا مـن أرضـنا إلـى حيـ
خيرًا وتوجه كل واحٍد منهن إلى موضعه فما مضى إال أياٍم قالئٍل وأتاهم اهللا بمطـٍر شـديٍد حتـى مـأل الغـدير 

ينــا وعليــك زيــادة عمــا كــان أوًال وهكــذا نحــن أيهــا الملــك كنــا يائســين مــن أن يكــون لــك ولــد وحيــث ّمــن اهللا عل
بهــذا الولــد المبــارك فنســأل اهللا تعــالى أن يجعلــه ولــدًا مباركــًا وأن تقــر بــه عينــك ويحلــه خلفــًا صــالحًا ويرزقنــا 
منه مثل ما رزقنا منك، فإن اهللا تعالى ال يخيب مـن قصـده وال ينبغـي ألحـٍد أن يقطـع رجـاءه مـن رحمـة اهللا 

  لملك قائًال: وعليكم السالم.تعالى ثم أن الوزير الثاني سلم على الملك فأجابه ا
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير الثاني لما دخل على الملك وسلم عليه فرد الملـك: وعليـك السـالم 

إال إذا أعطى وعدل وحكم وأكرم وأحسن سيرته مع رعيته بإقامـة فقال ذلك الوزير: إن الملك ال يسمى ملكًا 
الشــرائع والســنن المألوفــة بــين النــاس وأنصــف بعضــهم مــن بعــض وحقــن دمــاءهم وكــف األذى عــنهم ويكــون 
موصفًا بعدم الغفلة عن فقرائهم وٕاسعاف أعالهم وأدناهم وٕاعطاءهم الحق الواجب لهم حتـى يصـيروا جميعـًا 

مــره ألنــه ال شــك أن الملــك الــذي بهــذه الصــفة محبــوٌب عنــد الرعيــة مكتســٌب مــن الــدنيا داعــين لــه ممتثلــين أل
عالهـــا ومـــن اآلخـــرة شـــرفها ورضـــا خالقهـــا ونحـــن معاشـــر العبيـــد معترفـــون لـــك أيهـــا الملـــك بـــأن الجميـــع مـــا 
ًال وصــفناه عنــدكم كــم قيــل: خيــر األمــور أن يكــون ملــك الرعيــة عــادًال وحكيمهــا مــاهرًا وعالمهــا خبيــرًا عــام

بعلمه ونحن اآلن متنعمون بهذه السعادة وكنا قبل ذلك قد وقعنا في اليأس من حصول ولـد لـك يـرث ملكـك 
ولكن اهللا جل اسـمه لـم يخـب رجـاءك وقبـل دعـاءك لحسـن ظنـك بـه وتسـليم أمـرك إليـه فـنعم الرجـاء رجـاؤك 

فقـال الـوزير: أيهـا   ؟يـةوقد صار فيك ما صار للغراب والحيـة فقـال الملـك: وكيـف ذلـك حكايـة الغـراب والح
الملك أنه كان غرابًا ساكنًا في شجرة هـو وزوجتـه فـي أرغـد عـيش إلـى أن بلغـا زمـان تفريخهمـا، وكـان زمـن 
القــيظ فخرجــت حيــٌة مــن وكرهــا وقصــدت تلــك الشــجرة وتعلقــت بفرعهــا إلــى أن صــعدت إلــى عــيٍش الغــراب 

 يجــد لــه فرصــًة وال موضــعًا يرقــد فيــه وربضــت فيــه ومكثــت فيــه مــدة أيــام الصــيف وصــار الغــراب مطــرود ال



فلمـــا انقضـــت أيـــام الحـــر ذهبـــت الحيـــة إلـــى موضـــعها فقـــال الغـــراب لزوجتـــه: نشـــكر اهللا تعـــالى الـــذي نجانـــا 
وخلصنا من هذه اآلفة وما أحرمنا من الزاد في هـذه السـنة ألن اهللا تعـالى ال يقطـع رجاءنـا فنشـكره علـى مـا 

وليس لنا إتكاٌل إال عليه وٕاذا أراد اهللا وعشـنا إلـى العـام المقبـل عـوض مّن علينا من السالمة وصحة أبداننا 
  اهللا علينا نتاجنا.

فلما جاء وقت تفريخهمـا خرجـت الحيـة مـن موضـعها وقصـدت الشـجرة فبينمـا هـي متعلقـة بـبعض أغصـانها 
نـد ذلـك وهي قاصدة عش الغراب على العادة وٕاذا بحداة قد انقضـت عليهـا وضـربتها فـي رأسـها فخدشـتها فع

ســقطت الحيــة علــى األرض مغشــيًا عليهــا وطلــع عليهــا النمــل فأكلهــا وصــار الغــراب مــع زوجتــه فــي ســالمة 
وطمأنينة وفرخًا أوالدًا كثيرة وشكر اهللا على سالمتهما، وعلى حصول األوالد ونحـن أيهـا الملـك يجـب علينـا 

د اليـأس وقطـع الرجـاء أحسـن اهللا ثوابـك شكر اهللا على ما أنعم عليك وعلينا بهذا المولود المبارك السـعيد بعـ
  وعاقبة أمرك.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة التسعين بعد الثمانمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير الثـاني لمـا فـرغ مـن كالمـه ختمـه بقولـه: أحسـن اهللا ثوابـك وعاقبـة 

لثالث وقال: أبشر أيها الملك العادل بـالخير العاجـل والثـواب اآلجـل ألن كـل مـن تحبـه أمرك ثم قام الوزير ا
أهل السماء واهللا تعالى قسم تلك المحبة وجعلهـا فـي قلـوب أهـل مملكتـك فلـه الشـكر والحمـد منـا ومنـك لكـي 

تعــالى وأنــه هــو يزيــد نعمتــه عليــك وعلينــا بــك وأعلــم أيهــا الملــك أن اإلنســان ال يســتطيع شــيئًا إال بــأمر اهللا 
المعطي وكل خير عند شخص إليه ينتهي قسم النعم على عبيده كما يحب فمنهم من أعطـاه مواهـب كثيـرًة 
ومنهم من شغله بتحصيل القوت ومنهم من جعل رئيسا ومنهم من جعله زاهدًا في الدنيا راغبًا إليه ألنه هـو 

وأحيــي وبيــدي كــل شــيٍء وٕالــى المصــير  الــذي قــال: أنــا الضــار النــافع أشــفي وأمــرض وأغنــي وأفقــر وأميــت
فواجب على جميع الناس شكره وأنت أيهـا الملـك مـن السـعداء األبـرار كمـا قيـل: إن أسـعد األبـرار مـن جمـع 
اهللا له بين أخرى الدنيا واآلخرة ويقنع بما قسم اهللا له ويشكره على ما أقامه فيـه ومـن تعـدى وطلـب غيـر مـا 

قـال الـوزير: أعلـم أيهـا الملـك أن  ؟حش والثعلب، قال الملك: مـاذا حـديثهماقدر اهللا له وعليه يشبه حمار الو 
ثعلبًا كان يخرج كل يوٍم من وطنه ويسعى على رزقه فبينما هو ذات يوم في بعـض الجبـال وٕاذا بالنهـار قـد 
انقضـــى وقصـــد الرجـــوع فـــاجتمع علـــى ثعلـــب رآه ماشـــيًا وصـــار كـــل منهمـــا يحكـــي لصـــاحبه حكايـــة مـــع مـــا 

ال أحــدهما: أننــي بــاألمس وقعــت فــي حمــار وحــش وكنــت جائعــًا وكــان لــي ثالثــة أيــاٍم مــا أكلــت أفترســه، فقــ
ففرحت بذلك وشكرت اهللا تعالى الذي سحره لي ثم رجعت إلى وطني ومضى علـي ثالثـة أيـاٍم مـا أجـد شـيئًا 

: ال بـد لـي آكله ومع ذلك أنا شبعان إلى اآلن، فلما سمع الثعلب الحكاية حسده على شبعه، وقال في نفسـه
مــن أكــل قلــب حمــار الــوحش فتــرك األكــل أيــام حتــى انهــزل وأشــرف علــى المــوت وقصــر شــعبه واجتهــاده 

  وربض في وطنه.



فبينمــا هــو فــي وطنــه ذات يــوٍم مــن األيــام وٕاذا بصــيادين ماشــيين قاصــدين الصــيد فوقــع لهمــا حمــار وحــش  
ٍب فأصـابه ودخـل جوفـه واتصـل بقلبـه فقتلـه فأقاما النهار كله في طرد أثره، ثم أن بعضهما رماه بسهٍم مشع

مقابل وكر الثعلب المذكور فأدركه الصيادان فوجداه ميتًا فأخرجا السهم الذي أصابه في قلبـه فلـم يخـرج إال 
العود وبقي السهم مشبعًا في بطن حمار الوحش فلما كان المساء خرج الثعلب من وطنه وهـو يتضـجر مـن 

على بابه طريحًا ففرح فرحًا شديدًا حتى كاد أن يطير مـن الفـرح وقـال: الضعف والجوع فرأى حمار الوحش 
الحمد هللا الذي يسر لي شهوتي من غير تعب ألني كنت ال اؤمل أني أصـيب حمـار وحـش وال غيـره ولعـل 
اهللا أوقع هذا وساقه إلي في موضعه ثم وثب عليه وشـق بطنـه وأدخـل رأسـه وصـار يجـول بفمـه فـي أمعائـه 

قلب فالتقمه بفمه وابتلعه فلما صار داخل حلقه اشتبك شعب السهم في عظم رقبتـه ولـم يقـدر إلى أن وجد ال
على إدخاله في بطنه وال على إخراجه من حلقه وأيقن بالهالك فلهذا أيهـا الملـك ينبغـي لإلنسـان أن يرضـى 

تك، وٕاسداء معروفـك بما قسمه اهللا له، ويشكر نعمه وال يقطع رجاءه من مواله وها أنت أيها الملك بحسن ني
رزقك اهللا ولدًا بعد اليأس فنسأل اهللا تعـالى أن يرزقـه عمـرًا طـويًال وسـعادٍة دائمـٍة ويجعلـه خلفـًا مباركـًا موفيـًا 
بعهـــدك مـــن بعـــدك بعـــد طـــول عمـــرك ثـــم قـــام الـــوزير الرابـــع وقـــال: إن الملـــك إذا كـــان فهيمـــًا عالمـــًا بـــأبواب 

  الحكمة.
 لكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن ا

 

  وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد الثمانمائة 
قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الـــوزير الرابـــع لمـــا قـــام وقـــال: أن الملـــك إذا كـــان فهيمـــًا عالمـــًا بـــأبواب 
الحكمــة واألحكــام والسياســة مــع صــالح النيــة والعــدل فــي الرعيــة وٕاكــرام مــن يجــب إكرامــه وتــوقير مــن يجــب 

والعفــو عنــد المقــدرة إال فيمــا ال بــد منــه ورعايــة الرؤســاء والمرؤوســين والتخفيــف عــنهم واإلنعــام علــيهم تــوقيره 
وستر عوراتهم والوفاء بعهدهم كان حقيقًا بالسعادة الدنيوية واآلخروية فأن ذلك مما يعيذه منهم ويعينه على 

يـه وتوفيقـه لشـكره والفـوز بعنايتـه. إن ثبات ملكه ونصـرته علـى أعدائـه وبلـوغ مأمولـه مـع زيـادة نعمـة اهللا عل
الملــك إذا كــان بخــالف ذلــك فأنــه لــم يــزل فــي مصــائب وباليــا هــو وأهــل مملكتــه لكــون جــوره علــى الغريــب 

فقــال الــوزير: أعلــم أيهــا  ؟والقريـب ويصــير فيــه مــا صـار البــن الملــك الســائح، فقـال الملــك: وكيــف كــان ذلـك
ي حكمه ظالٌم غاشٌم عاسٌف مضيٌع لرعاية رعيته ومن دخل في الملك أنه كان في بالد العرب ملٌك جائر ف

مملكتــه، فكــان ال يــدخل فــي مملكتــه أحــٌد إال ويأخــذ عمــا لــه منــه أربعــة أخمــاس مــا لــه ويبقــى لــه الخمــس ال 
غير، فقدر اهللا أنـه كـان لـه ولـد سـعيد موفـق فلمـا رأى أحـوال الـدنيا غيـر مسـتقيمة تركهـا وهـام سـائحًا عابـدًا 

ى من صـغره ورفـض الـدنيا ومـا فيهـا وذهـب فـي طاعـة اهللا تعـالى سـارحًا فـي البـراري والقفـاز داخـًال اهللا تعال
  المدن، ففي بعض األيام دخل تلك المدينة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة التاسعة والتسعين بعد الثمانمائة 
قـــال للملـــك: لمـــا دخـــل ابـــن تلـــك المدينـــة، فلمـــا وقـــف علـــى قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الـــوزير 

المحافظين أخذوه وفتشوه فلم يروا معه سوى ثوبين أحدهما جديد واألخر عتيق فنزعوا منه الجديد وتركوا لـه 
العتيق بعد اإلهانة والتحقير فصار يشكو ويقول: ويحكم أيها الظالمون أنا رجل فقيـر وسـائح ومـا عسـى أن 

وب وٕاذا لم تعطوه لي ذهبت للملك وشكوتكم إليه، فأجابوه قـائلين: أننـا فعلنـا ذلـك بـأمر الملـك ينفعكم هذا الث
  فما بدا لك أن تفعله فافعله.

فصار السائح يمشي إلى أن وصل بالد الملك وأراد الدخول فمنعه الحجـاب فرجـع وقـال فـي نفسـه: مـا لـي  
فبينما هو علـى تلـك الحالـة ينتظـر خـروج الملـك  إال أني أرصدة حتى يخرج وأشكو إليه حالي وما أصابني.

إذ سمع أحد األجنـاد يخبـر عنـه، فأخـذ يتقـدم قلـيًال قلـيًال حتـى وقـف قبـال البـاب فمـا شـعر إال والملـك خـارج 
فتقدم السائح نحوه ودعا له بالنصر وأخبره بما وقع له مـن المحـافظين وشـكا إليـه حالـه وأخبـره أنـه مـن أهـل 

ج طالبًا رضا اهللا تعالى فصار سائحًا في األرض وكـل مـن وفـد إليـه مـن النـاس أحسـن اهللا رفض الدنيا وخر 
إليه بما أمكنه وصار يدخل كل مدينٍة وكل قريٍة وهو على هذه الحالة ثم قال: فلما دخلت إلى هـذه المدينـة 

د أثــوابي كــان رجــائي أن يفعــل بــي أهلهــا مثــل مــا يفعلــوا بغيــري مــن الســائحين فعارضــني أتباعــك ونزعــوا أحــ
وأوجعوني ضربًا فانظر في شأني وخذ بيدي وخلص لي ثوبي وأنا ال أقـيم بعـد اآلن فـي هـذه المدينـة سـاعًة 

  واحدًة.
فأجابه الملك الظالم قائًال: من أشار عليك بدخول هذه المدينة وأنت غير عالم بما يفعـل ملكهـا، فقـال: بعـد 

الظالم من السائح هذا الكالم حصل عنـده تغييـر مـزاج أن آخذ ثوبي أفعل بي مرادك، فلما سمع ذلك الملك 
فقــال: أيهــا الجاهــل نزعنــا عنــك ثوبــك لكــي تــذل وحيــث وقــع منــك مثــل هــذا الصــياح عنــدي فأنــا أنــزع نفســك 
منك، ثم أمر بسجنه، فلما دخل السجن جعل يندم على ما وقع منه من الجواب وعنف نفسه حيث لم يترك 

  ذلك يفوز بروحه.
الليــل قــام وصــلى صــالًة مطولــًة وقــال: يــا اهللا إنــك الحكــيم العــدل تعلــم بحــالي ومــا انطــوى فلمــا كــان نصــف 

عليه أمري مع هذا الملك الجائر، وأنا عبدك المظلوم أسألك من فيض رحمتك أن تنقذني من يد هذا الملـك 
متـك عليـه فـي الظالم وتحل به نقمتك ألنك ال تغفل عن ظلم كل ظالٍم، فأن كنت تعلم أنـه ظلمنـي فأحلـل نق

هذه الليلـة وأنـزل بـه عـذابك ألن حكمـك عـدل وأنـت غيـاث كـل ملهـوٍف يـا مـن لـه القـدرة والعظمـة إلـى آخـر 
  الدهر.

فلما سمع السجان دعاء هذا المسكين صار جميع ما فيه من األعضاء مرعوبًا، فبينمـا هـو كـذلك وٕاذا بنـار 
بــاب الســجن ولــم يخلــص ســوى الســجان قــادت فــي القصــر الــذي فيــه الملــك فأحرقــت جميــع مــا فيــه حتــى 

السائح، فانطلق السائح وسار هو والسجان ولم يزاال سائرين حتى وصال إلى غير تلك المدينـة، وأمـا مدينـة 
  الملك الظالم فأنها احترقت عن آخرها بسبب جور ملكها.



علــى فضــله وأمــا نحــن أيهــا الملــك الســعيد فمــا نمســي ونصــبح إال ونحــن داعــون لــك وشــاكرين اهللا تعــالى 
بوجــودك مطمئنــين بعــدلك وحســن ســيرتك وكــان عنــدنا غــم كثيــر لعــدم وجــود ولــد لــك يــرث ملكــك خوفــًا أن 
يصــير علينــا ملــك غيــرك مــن بعــدك، واآلن قــد أنعــم اهللا تعــالى بكرمــه علينــا وأزال عنــا الغــم وأتانــا بالســرور 

ويرزقـه العـز والسـعادة الباقيـة والخيـر  بوجود هذا الغالم المبارك، فنسأل اهللا تعالى أن يجعلـه خليفـًة صـالحةً 
  الدائم، ثم قام الوزير الخامس وقال: تبارك اهللا العظيم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التسعمائة 
بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الـــوزير الخـــامس قـــال: تبـــارك اهللا العظـــيم مـــانح العطايـــا الصـــالحة والمواهـــب 

ية، وبعــــد فإننــــا تحققنــــا أن اهللا يــــنعم علــــى مــــن يشــــكره ويحــــافظ علــــى دينــــه وأنــــت أيهــــا الملــــك الســــعيد الســــن
الموصــوف بهــذه المناقــب الجليلــة والعــدل واإلنصــاف بــين رعيتــك بمــا يرضــي اهللا تعــالى، فألجــل ذلــك أعلــى 

اليـأس وصـار لنـا  اهللا شأنك وأسعد أيامك ووهب لك هذه العطيـة الصـالحة التـي علـى هـذا الولـد السـعيد بعـد
بذلك الفرح الدائم والسرور الذي ال ينقطع ألننا قبل ذلـك كنـا فـي هـٍم شـديٍد وغـٍم زائـد بسـبب عـدم وجـود ولـد 
لك وفي أفكار فيما أنت منطٍو عليه من عدلك ورأفتك بنا وخوفًا أن يقضـي اهللا عليـك بـالموت ولـم يكـن لـك 

  بيننا الشقاق ويصير بيننا ما صار للغراب.من يخلفك ويرث الملك من بعدك فيختلف رأينا ويقع 
فأجابه الوزير قائًال: أعلم أيها الملك السعيد أنه كان في بعض البـراري واٍد  ؟فقال الملك: وما حكاية الغراب

متســٍع وكــان بــه أنهــاٌر وأشــجاٌر وأثمــاٌر وبــه أطيــاٌر تســبح اهللا الواحــد القهــار خــالق الليــل والنهــار وكــان مــن 
بــان وكــانوا فــي أطيــب عــيش وكــان المقــدم علــيهم والحــاكم بيــنهم غــراٌب رؤوف بهــم شــفوٌق جملــة الطيــور غر 

  عليهم وكانوا معه في أماٍن وطمأنينة.
ومن حسن تصريفهم فيما بينهم لم يكن أحد من الطيور يقدر علـيهم فـاتفق أن مقـدمهم تـوفي وجـاءه األمـر  

زيادة حزنهم إنه لم يكن فيهم أحد مثلـه يقـوم مقامـه  المحتوم على سائر الخلق فحزنوا عليه حزنًا شديدًا ومن
فاجتمعوا جميعًا وائتمروا فيمـا بيـنهم علـى مـن يقـوم علـيهم بحيـث يكـون صـالحًا فطائفـًة مـنهم اختـارت غرابـًا 
وقــالوا: إن هــذا يصــلح أن يكــون ملكــًا علينــا، وآخــرون اختلفــوا فيــه ولــم يريــدوه فوقــع بيــنهم الشــقاق والجــدال 

بينهم، وبعد ذلك حصل بينهم توافق على أن يناموا تلك الليلة وال يبكر أحد إلى السـروح فـي  وعظمت الفتنة
طلب المعيشة غدا بل يصبرون جميعًا إلى الصباح وعند طلـوع الفجـر يكونـون مجتمعـين فـي موضـع واحـد 

علـه ملكـًا علينـا ينظرون إلى كل واحد يسبق في الطيران وقالوا: إنه هو الذي يكـون مختـارًا عنـدنا للملـك فنج
ونوليه أمرنا، فرضوا كلهم بذلك وعاهد بعضهم بعضًا واتفقوا على هذا العهد، فبينما هم علـى هـذا الحـال إذ 

  طلع باز فقالوا له: يا أبا الخير نحن اخترناك واليًا علينا تنظر في أمرنا، فرضي الباز بما قالوه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  الليلة الواحدة بعد التسعمائة  وفي
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الـوزير الخـامس قـال للملـك: فرضـي البـاز بمـا قـالوه وقـال لهـم: إن شـاء 
اهللا تعالى سيكون لكم مني خير عظـيم، ثـم أنهـم بعـد مـا ولـوه علـيهم صـار كـل يـوم إذا سـرح يسـرح الغربـان 

نيه ويترك الباقي، ولم يـزل يفعـل معهـم هكـذا حتـى فطنـوا بـه فـرأوا وينفرد بأحدهم ويضربه ويأكل دماغه وعي
غالبهم قـد هلـك فـأيقنوا بـالهالك وقـال بعضـهم لـبعض: كيـف نصـنع وقـد هلـك أكثرنـا ومـا انتهينـا حتـى هلـك 
أكابرنــا فينبغــي أن نتــيقظ ألنفســنا فلمــا أصــبحوا نفــروا منــه وتفرقــوا مــن حولــه ونحــن اآلن نخشــى أن يقــع لنــا 

يصــير علينــا ملــك غيــرك ولكــن قــد مــّن اهللا علينــا بهــذه النعمــة ووجهــك إلينــا ونحــن اآلن واثقــون مثــل هــذا و 
بالصالح وجمع الشـمل واألمـن واألمانـة والسـالمة فـي الـوطن فتبـارك اهللا العظـيم ولـه الحمـد والشـكر والثنـاء 

سـعيد الوقـت قـائم الجـد، ثـم الجميل وبارك اهللا للملك ولنا معشر الرعية ورزقنا وٕاياه السعادة العظمى وجعلـه 
قام الوزير السادس وقال: هناك اهللا أيها الملك بأحسن الهناء في الدنيا واآلخرة فقد تقدم مـن قـول المتقـدمين 
أن من صلى وصام وقام بحقوق الوالدين وعدل في حكمه أبقي ربه وهو راٍض عنه وقد وليت علينا فعـدلت 

أن يجزل ثوابك ويأجرك على إحسانك وقـد سـمعت مـا قـال هـذا  فكنت بذلك سعيد الحركات فسأل اهللا تعالى
العالم فيما نتخوف من حرمان حظنا بدم الملك ويوجد ملك آخر ال يكون فـيعظم اختالفنـا بعـده ويقـع الـبالء 
فــي اإلخــتالف وٕاذا كــان األمــر علــى مــا ذكرنــاه فواجــٌب علينــا أن نبتهــل إلــى اهللا تعــالى بالــدعاء لعلــه يهــب 

  سعيدًا ويجعله وارثًا للملك بعده.للملك ولدًا 
ثم بعد ذلك ربما كان الـذي يحبـه اإلنسـان مـن الـدنيا ويشـتهيه مجهـول العاقبـة لـه وحينئـذ ال ينبغـي لإلنسـان 
أن يسأل ربه أمر ال يدري عاقبته ألنه ربما كان ضرر ذلك أقرب إليه مـن نفعـه فيكـون هالكـه فـي مطلوبـه 

  وأهل بيته.ويصيبه مثل ما أصاب الحاوي وزوجته 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثانية بعد التسعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير السـادس لمـا قـال للملـك: أن اإلنسـان ال ينبغـي لـه أن يسـأل ربـه  
هالكه في مطلوبـه، ويصـيبه مـا شيئًا ال يدري عاقبته، ألنه ربما كان ضرر ذلك أقرب إليه من نفعه فيكون 

فقـال الـوزير:  ؟أصاب الحاوي وأوالده وزوجته وأهل بيته فقال الملك: وما حكايـة الحـاوي وزوجتـه وأهـل بيتـه
أعلم أيها الملك أنه كان إنسانا حاويًا وكـان يربـي الحيـات وهـذه كانـت صـنعته، وكـان عنـده سـلًة كبيـرًة فيهـا 

ان كـل يـوم يخـرج يـدور بهـا فـي المدينـة ويتسـبب بهـا، بتحصـيل رزقـه ثالث حيات لم يعلم بها أهل بيتـه وكـ
ورزق عياله ويرجع عند المساء إلـى بيتـه ويضـع األحنـاش فـي السـلة سـرًا وعنـد الصـباح يأخـذها ويـدور بهـا 
فــي المدينــة فكــان هــذا دابــه علــى الــدوام ولــم يعلــم أهــل بيتــه بمــا فــي الســلة فجــاء إلــى بيتــه علــى عادتــه يومــًا 

ألــيس الـزاد عنــدكم كثيـرًا زائــدًا  ؟فقــال لهـا الحــاوي: ومـا مــرادك منهـا ؟زوجتــه وقالـت لــه: مـا فــي السـلةفسـألته 



فاقنعي بما قسم اهللا لك وال تسألي عن غيره فسكتت عند تلك المرأة وصارت تقـول فـي نفسـها: ال بـد لـي أن 
هم أن يسـالوأ والـدهم علـى أفتش هذه السلة وأعرف ما فيها، وصممت على ذلك وأعلمت أوالدها وأكدت علـي

تلــك الســلة ويلحــوا عليــه فــي الســؤال ألجــل أن يخبــرهم فعنــد ذلــك تعلــق خــاطر األوالد بــأن فيهــا شــيٌء يؤكــل 
فصار األوالد كل يوٍم يطلبون من أبيهم أن يريهم ما في السلة وكان أبوهم يـدافعهم ويراضـيهم وينهـاهم عـن 

  وأمهم تحثهم على ذلك.هذا السؤال فمضت لهم مدة وهم على ذلك الحال 
ثم اتفقوا معها على أنهم ال يذوقون طعامـًا وال يشـربون شـرابًا لوالـدهم حتـى يـبلغهم طلـبهم ويفـتح لهـم السـلة، 
فبينما هم كذلك ذات ليلٍة إذ حضر الحاوي ومعه شيء كثير من األكل والشرب، فقعـد ودعـاهم ليـأكلوا معـه 

ل يالطفهم بالكالم الحسن ويقـول لـه: انظـروا مـاذا تريـدون حتـى فأبوا من الحضور إليه وبينوا له الغيظ فجع
أجيء به إليكم أكًال أو شربًا أو ملبوسًا فقـالوا لـه: يـا والـدنا مـا نريـد منـك إال فـتح هـذه السـلة لننظـر مـا فيهـا 

  غيظًا.وٕاال قتلنا أنفسنا فقال لهم: يا أوالدي ليس لكم فيها خير وٕانما فتحها ضررًا لكم فعند ذلك ازدادوا 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الحــاوي قــال ألوالده: إن فــتح الســلة فيــه ضــرٌر لكــم فــازدادوا غيظــًا فلمــا 

الـة فلـم يـزدادوا إال غيظـًا رآهم على هذه الحالة أخذ يهددهم ويشير لهم بالضرب إن لم يرجعـوا عـن تلـك الح
ورغبــًة فــي الســؤال فعنــد ذلــك غضــب علــيهم وأخــذ عصــًا ليضــربهم بهــا فهربــوا مــن قدامــه فــي الــدار وكانــت 
الســلة حاضــرة لــم يخفهــا الحــاوي فــي مكــان فخلــت المــرأة الرجــل مشــغوًال بــاألوالد وفتحــت الســلة بســرعة لكــي 

ا المــرأة فقتلوهــا ثــم داروا فــي الــدار وهلكــوا الكبــار تنظــر مــا فيهــا وٕاذا بالحيــات قــد خرجــت مــن الســلة ولــدغو 
والصغار ما عدا الحاوي فترك الحاوي الدار وخرج فلمـا تحققـت ذلـك أيهـا الملـك السـعيد علمـت أن اإلنسـان 
ليس له أن يتمنى شيء لم يرده اهللا تعالى، بل يطيب نفسًا بما قدره اهللا تعـالى وأرادهـا، أنـت أيهـا الملـك مـع 

جودة فهمك أقر اهللا عينك بحضـور ولـدك بعـد اليـأس وطيـب قلبـك ونحـن نسـأل اهللا تعـالى أن غزارة علمك و 
  يجعله من الخلفاء العادلين المرضين هللا تعالى والرعية.

ثم قام الوزير السابع وقال أيها الملك أني قد علمت وتحققت ما ذكره لـك أخـوتي هـؤالء الـوزراء العلمـاء ومـا 
لملــك ومــا تميــزت بــه عمــن ســواك مــن الملــوك حيــث فضــلوك عــنهم وذلــك مــن تكلمــوا بــه فــي حضــرتك أيهــا ا

بعض الواجب علينا أنا، وأما أنا فـأقول الحمـد هللا الـذي والك نعمتـه وأعطـاك صـالح الملـك برحمتـه وأعانـك 
وٕايانا على أن تزيـده شـكرًا ومـا ذاك إال وجـودك ومـا دمـت فينـا لـم نتخـوف جـورًا وال نبغـي ظلمـًا وال يسـتطيع 

قيل: إن أحسن الرعايا من كان ملكهم عادًال وشرهم من كان ملكهـم  أن يستطيل علينا مع ضعفنا وقد  أحدٌ 
جــائرًا. وقيــل أيضــًا: الســكنى مــع األســود الكواســر وال الســكنى مــع الســلطان الجــائر، فالحمــد هللا تعــالى علــى 

ليــأس والطعــن فــي الســن، ألن ذلــك حمــدًا دائمــًا حيــث أنعــم علينــا بوجــودك ورزقــك هــذا الولــد المبــارك بعــد ا
أجمل العطايا في الدنيا الولد الصالح وقد قيل: من ال ولد لـه وال ذكـر وأنـت بقـويم عـدلك وحسـن ظنـك بـاهللا 



تعالى أعطيـت هـذا الولـد السـعيد فجـاءك هـذا الولـد المبـارك منـة مـن اهللا تعـالى علينـا وعليـك بحسـن سـيرتك 
عنكبــوت والــريح، فقــال الملــك: ومــا حكايــة العنكبــوت وجميــل صــبرك وصــار فيــك ذلــك مثــل مــا صــار فــي ال

  والريح.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة بعد التسعمائة 
فقـال الـوزير: أعلـم أيهـا  ؟قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قال للوزير: وما حكاية العنكبـوت والـريح

فـي بـاب متـنح عـاٍل وعملـت لهـا بيتـًا وسـكنت فيـه بأمـاٍن وكانـت تشـكر اهللا تعـالى  الملك أن عنكبوتة تعلقت
الذي يسر لها هذا المكان وآمن خوفها من الهوان، فسكنت على هذا الحال مـدة مـن الزمـان وهـي شـاكرًة هللا 

عاصـفًا على راحتها واتصال رزقها فامتحنهـا خالقهـا بـأن أخرجهـا لينظـر شـكرها وصـبرها فأرسـل إليهـا ريحـًا 
شرقيًا فحملها ببيتها ورماها في البحر فجرتهـا األمـواج إلـى البـر فعنـد ذلـك شـكرت اهللا تعـالى علـى سـالمتها 
وجعلت تعاقب الريح قائلًة لها: أيتها الريح لم فعلت بي ذلـك ومـا الـذي حصـل لـك مـن الخيـر فـي نقلـي مـن 

فقالـت لهـا الــريح: انتهـي عـن العتــاب  ؟مكـاني إلـى هنــا وقـد كنـت آمنــة مطمئنـة فـي بيتــي بـأعلى ذلـك البــاب
فأني سأرجع بك وأوصلك إلى مكانك كما كنت أوًال فلبثت العنكبـوت صـابرًة علـى ذلـك راجيـًة أن ترجـع إلـى 
مكانهـا حتـى ذهبـت ريـح الشـمال ولــم ترجـع بهـا وهبـت ريـح الجنـوب فمــرت بهـا واختطفتهـا وطـارت بهـا إلــى 

بــه. ونحــن نســأل اهللا الــذي أتــاب الملــك علــى وحدتــه وصــبره جهــة ذلــك البيــت فلمــا مــرت بــه عرفتــه فتعلقــت 
ورزقه هذا الغالم بعد يأسه وكبر سنه ولم يخرجه من هذه الدنيا حتى رزقه قرة عـين لـه ووهـب لـه مـا وهـب 

  من الملك والسلطان فرحم رعيته وأوالهم نعمته.
خـالق كـل شـيٍء الـذي عرفنـا  فقال الملك: الحمد هللا فوق كـل حمـد والشـكر لـه فـوق كـل شـكر ال إلـه أال هـو

نور آثاره وجالل عظمته يؤتي الملك والسلطان من يشاء من عباده في بالده ألنه ينتجب من يشـاء ليجعلـه 
خليفة ووكيًال على خلفه ويأمره فيهم بالعدل واإلنصاف وٕاقامة الشرائع والسنن والعمل بالحق واإلستقامة فـي 

م بما أمر اهللا كان لحظه مصيبًا وألمـر ربـه مطيعـًا فيكفيـه هـول أمورهم على ما أحب وأحبوا فمن أهمل منه
دنياه ويحسن جـزاؤه فـي آخـراه إنـه ال يضـيع أجـر المحسـنين ومـن عمـل مـنهم بغيـر مـا أمـر اهللا أخطـأ خطـًأ 
بليغــًا وعصــى ربــه وآثــر دنيــاه علــى آخــراه فلــيس فــي الــدنيا مــآثر وال فــي اآلخــرة نصــيب ألن اهللا يمهــل أهــل 

اد وال يهمــل أحـدًا مـن العبــاد وقـد ذكــر وزراؤنـا هـؤالء أن مــن عـدلنا بيـنهم وحســن تصـرفنا معهــم الجـود والفسـ
أنعــم علينــا وعلــيهم بــالتوفيق لشــكره المســتوجب لمزيــد إنعامــه وكــل واحــٍد منهمــا قــال مــا ألهمــه اهللا فــي ذلــك 

إنما أنـا عبـٌد مـأموٌر وقلبـي  وبالعوافي الشكر هللا تعالى والثناء عليه بسبب نعمته وفضله وأنا أشكر اهللا ألني
بيده ولساني تـابع لـه راٍض بمـا حكـم اهللا علـي وعلـيهم بـأي شـيٍء صـار وقـد قـال كـل واحـٍد مـنهم: مـا خطـر 
بباله أمر هذا الغالم وذكر ومـا كـان مـن متجـدد النعمـة علينـا حـين بلغـت مـن السـن حـدًا يغلـب معـه اليـأس 

ن واخـتالف الحكـام كـإختالف الليـل والنهـار وقـد كـان ذلـك وضعف اليقين والحمد هللا الذي نجانا مـن الحرمـا



أنعامًا عظيمًا عليهم وعلينـا فنحمـد اهللا تعـالى الـذي رزقنـا هـذا الغـالم سـميًا مطيعـًا وجعلـه وارثـًا مـن الخالفـة 
رفيعــًا نســأله مــن كرمــه وحلمــه أن يجعلــه ســعيد الحركــات موفقــًا للخيــرات حتــى يصــير ملكــًا وســلطانًا علــى 

  عدل واإلنصاف حافظًا لهم من هلكات اإلعتساف بمنه وكرمه وجوده.رعيته بال
فلمــا فــرغ مــن كالمــه قــام الحكمــاء والعلمــاء وســجدوا هللا وشــكروا الملــك وقبلــوا يديــه وانصــرف كــل واحــٍد مــنهم 

  إلى بيته.
سـنة  فعند ذلك دخل الملك بيته وأبصر الغالم ودعـاه لـه وسـماه وردخـان فلمـا تـم لـه مـن العمـر اثنتـا عشـرة 

أراد الملك أن يعلمه العلوم فبنى له قصرًا في وسط المدينة وبنـى فيـه ثلثمائـة وسـتين مقصـورة وجعـل الغـالم 
فيه ورتب لـه ثالثـة مـن الحكمـاء والعلمـاء وأمـرهم أن ال يغفلـوا عـن تعليمـه لـيًال ونهـارًا وأن يجلسـوا معـه فـي 

نـــه إيـــاه حتـــى يصـــير بجميـــع العلـــوم عارفـــًا كـــل مقصـــورة يومـــًا ويحرصـــوا علـــى أن ال يكـــون علـــم إال ويعلمو 
ويكتبون على باب كل مقصورة ما يعلمونـه لـه فيهـا مـن أصـناف العلـوم يرفعـون إليـه فـي كـل سـبعة أيـام مـا 

  عرفه من العلوم.
ثــم أن العلمــاء أقبلــوا علــى الغــالم وصــاروا ال يفتــرون عــن تعليمــه لــيًال ونهــارًا وال يــؤخرون عنــه شــيء ممــا 

فظهـر للغـالم مـن ذكـاء العقـول وجـودة الفهـم وقبـول العلـم مـا لـم يظهـر ألحـد قبلـه وجعلـوا  عندهم من العلوم
يرفعون للملك وفي كل أسبوع مقـدار مـا تعلمـه ولـده وأتقنـه فكـان الملـك يسـتظهر مـن ذلـك علمـًا حسـنًا وأدبـًا 

ومتعـك بحياتـه فلمـا أتـم  جميًال وقال العلماء: ما رأينا قط من أعطى فهمًا مثل هذا الغالم فبارك اهللا لك فيه
الغالم مدة اثنتي عشرة سنة حفظ من كـل علـٍم أحسـنه وفـاق جميـع العلمـاء والحكمـاء الـذين فـي زمانـه فـأتى 
بــه العلمــاء إلــى الملــك والــده وقــالوا لــه: أقــر اهللا عينيــك أيهــا الملــك بهــذا الولــد الســعيد وقــد أتينــاك بــه بعــد أن 

الوقــت وحكمائــه بلــغ مــن بلغــه ففــرح الملــك بــذلك فرحــًا شــديدًا تعلــم كــل علــم حتــى لــم يكــن أحــد مــن علمــاء 
وزادنـي فـي شـكر اهللا تعـالى وخـر سـاجدًا هللا عـز وجـل وقـال: الحمـد هللا علـى نعمـه التـي ال تحصـى ثـم دعــا 
بالوزير شماس وقال له: أعلم يا شماس أن العلماء قـد أتـوني وأخبرونـي أن ابنـي هـذا قـد تعلـم كـل علـم ولـم 

فسـجد عنـد ذلـك هللا  ؟علٌم إال وقد علموه له حتى فاق من تقدمه في ذلك فما تقول يـا شـماسيبق من العلوم 
عــز وجــل وقبــل يــد الملــك وقــال: أبــت الياقوتــة ولــو كانــت فــي الجبــل األصــم إال أن تكــون مضــيئًة كالســراج 

اء اهللا تعـالى فـي وابنك هذا جوهرة فما تمنعه حداثته من أن يكون حكيمًا والحمد هللا على ما أواله وأنـا إن شـ
  غد أسأله واستيقظه بما عنده في مجمع أجمعه له من خواص العلماء واألمراء.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة بعد التسعمائة 
 قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الملـــك جليعـــاد لمـــا ســـمع كـــالم شـــماس أمـــر جهابـــذة العلمـــاء وأذكيـــاء

الفضــالء ومهــرة الحكمــاء أن يحضــروا إلــى قصــر الملــك فــي غــد فحضــروا جميعــًا فلمــا اجتمعــوا علــى بــاب 
  الملك أذن لهم بالدخول.



ثم حضر شماس الوزير وقبل يـدي ابـن الملـك فقـام ابـن الملـك وسـجد للشـماس، فقـال لـه الشـماس: ال يجـب 
النــور بــالظالم، قــال الغــالم: إن شــبل علــى شــبل األســد أن يســجد ألحــد مــن الوحــوش وال ينبغــي أن يقتــرن 

األســد لمــا رأى وزيــر الملــك ســجد لــه فعنــد ذلــك قــال لــه الشــماس: أخبرنــي مــا الــدائم المطلــق ومــا كونــاه ومــا 
قال الغالم: أما الدائم المطلق فهو اهللا عز وجل ألنه أول بال ابتداء وآخر بال انتهاء وأمـا  ؟الدائم من كونيه

  ما الدائم من كونيه فهو نعيم اآلخرة.كوناه فالدنيا واآلخرة وأ
قال الشماس صدقت فيما قلت وقبلته منك غير أني أحب أن تخبرني من أين علمـت أن أحـد الكـونين هـو  

الدنيا وثانيهما هو اآلخرة. قال الغالم ألن الدنيا خلقت ولم يكن من شيٍء كائٍن فآل أمرها إلى الكـون األول 
جب الجــزاء علــى األعمــال وذلــك يســتدعي إعــادة الفــاني، فــاآلخرة هــي غيــر أنهــا عــرض ســريع الــزوال مســتو 

الكــون الثــاني، قــال شــماس: صــدقت فيمــا قلــت وقبلــت منــك غيــر أنــي أحــب أن تخبرنــي مــن أيــن علمــت أن 
نعيم اآلخرة هو الدائم من الكونين، قال الغالم: علمت ذلك مـن أنهـا دار الجـزاء علـى األعمـال التـي أعـدها 

 ؟، قال الشماس: أخبرني أي أهل الدنيا أحمد عمًال قال الغالم: مـن يـؤثر آخرتـه علـى دنيـاهالباقي بال زوال
قــال الشــماس ومــن الــذي يــؤثر آخرتــه علــى الــدنيا، قــال الغــالم: مــن كــان يعلــم أنــه فــي دار منقطعــة وأنــه مــا 

يـؤثر للـدنيا علـى اآلخـرة.  خلق إال الفناء وأنـه بعـد الفنـاء يحاسـب وأنـه لـو كـان لـه الـدنيا أحـدًا مخلـدًا أبـدًا ال
قال شماس: أخبرني هل تستقيم آخـره بغيـر دنيـا، قـال الغـالم: مـن لـم يكـن لـه دنيـا فـال آخـرة لـه ولكـن رأيـت 
الدنيا وأهلها والمعاد الذي هم سائرون إليه كمثل أهل هؤالء الضياع الذين لهم أمير بيتًا ضيقًا وأدخلهـم فيـه 

الشـخص الموكـل بـه مـن ذلـك الضـيق ومـن لـم يعمـل مـا أمـر بـه وقـد وأمرهم بعمل منهم ما أمـر بـه أخرجـه 
  انقضى األجل المضروب له عوقب.

فبينما هم كذلك إذ رشح لهم من شقوق البيت عسـل فلمـا أكلـوا مـن العسـل وذاقـوا طعمـه وحالوتـه ترانـوا فـي 
مـا علمـوا مـن تلـك العمل الذي أمروا به ونبذوه وراء ظهورهم وصبروا على ما هم فيه من الضيق والغم مـع 

العقوبة التي هم سائرون إليها وقنعوا بتلك الحـالوى اليسـيرة وصـار الموكـل بهـم ال يـدع أحـدًا مـنهم إذا جـاء 
أجله إال ويخرجه من ذلك البيت فعرفنا أن دار تتحيـر فيهـا األبصـار وضـرب ألهلهـا فيهـا اآلجـل فمـن وجـد 

هــا كــان مــن الهــالكين حيــت أثــر أمــر دنيــاه علــى آخرتــه الحــالوة القليلــة التــي تكــون فــي الــدنيا وأشــغل نفســه ب
  ومن يؤثر آخرته على دنياه ولم يلتفت إلى تلك الحالوة القليلة كان من الفائزين.

قال الشماس: قد سمعت ما ذكرت من أمر الدنيا واآلخرة وقبلت ذلك منك ولكنـي قـد رأيتهمـا مسـلطين علـى 
فان فـإن أقبـل العبـد علـى طلـب المعيشـة فـذلك أضـرار بروحـه اإلنسان فال بد له من إرضائهما معاهما مختل

في المعاد وٕان أقبل على اآلخرة كـان ذلـك أضـرار بجسـده ولـيس لـه سـبيل إلـى إرضـاء المتخلفـين معـًا. قـال 
الغالم: إنه ما حصل المعيشة من الدنيا تقوى على اآلخرة فإني رأيت أمـر الـدنيا واآلخـرة مثـل ملكـين عـادل 

ض الملك الحائر ذات أشجار وأثمار ونبات وكان ذلـك الملـك ال يـدع أحـدًا مـن التجـار إال وحائر وكانت أر 
  أخذ ماله وتجارته وهم صابرون على ذلك لما يصيبونه من خصب تلك األرض في المعيشة.



وأمــا الملــك العــادل فأنــه بعــث رجــًال مــن أهــل أرضــه وأعطــاه مــاًال وافــرًا وأمــره أن ينطلــق إلــى أرض الملــك 
ر ليبتـاع بـه جـواهر منـه فـانطلق ذلـك الرجـل بالمـال حتـى دخـل تلـك األرض فقيـل للملـك إنـه جـاء إلـى الجبا

 ؟أرضك رجٌل تاجٌر ومعه ماٌل كثيٌر يريد أن يبتاع به جـواهر منهـا فأرسـل إليـه وأحضـره وقـال لـه: مـن أنـت
ا وأن ملـك تلـك فقـال لـه: أنـي مـن أرٍض كـذا وكـذ ؟ومـا حاجتـك ؟ومن جـاء بـك إلـى أرضـي ؟ومن أين أتيت

األرض أعطاني ماًال وأمرني أن أبتاع له به جواهر من هذه األرض فامتثلـت أمـره وجئـت. فقـال لـه الملـك: 
ويحك أما علمت صنعي بأهل أرضي مـن أنـي آخـذ مـالهم فـي كـل يـوم فكيـف تـأتيني بمالـك وهـا أنـت مقـيٌم 

ء، وٕانمـا هـو أمانـة تحـت يـدي حتـى في أرضي منذ كذا وكذا، فقال لـه التـاجر: إن الملـك لـيس لـي منـه شـي
أوصــله إلــى صــاحبه فقــال لــه: إنــي لســت بتاركــك تأخــذ معيشــتك مــن أرضــي حتــى تفــدي نفســك بهــذا المــال 

  جميعه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة بعد التسعمائة 
جر الـذي يريـد أن يشـتري الجـواهر مـن أرضـه ال قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملـك الجـائر قـال للتـا 

يمكن أن تأخذ معاشًا مـن أرضـي حتـى تفـدي نفسـك بهـذا المـال وتهلـك، فقـال الرجـل فـي نفسـه: وقعـت بـين 
ملكين وقد علمت أن جور هذا الملك عام على كل من أقام بأرضـه فـأن أرضـه كـان هالكـي وذهـاب المـال 

ميـع المـال كـان هالكـي عنـد الملـك صـاحب المـال ال بـد منـه ال بد منهما ولم أصب حـاجتي وٕان أعطيتـه ج
وليس لي حيلٌة سوى أن أعطيـه مـن هـذا المـال جـزءًا يسـيرًا وأرضـيه بـه وأذهـب عـن نفسـي وعـن هـذا المـال 
الهالك وأصيب من خصب هذه األرض قوت نفسي حتى أبتاع ما أريد من الجواهر وأكون قد أرضـيته بمـا 

هذه وأتوجه إلى صاحب المال بحاجته فأني أرجو من عدله وتجاوزه مـا ال أعطيته وأخذ نصيبي من أرضه 
  أخاف معه عقوبة فيما أخذه هذا الملك من المال خصوصًا إذا كان يسيرًا.

ثــم أن التــاجر دعــا الملــك وقــال لــه: أيهــا الملــك أنــا أفــدي نفســي وهــذا المــال بجــزء صــغير منــه منــذ دخلــت 
ه ذلك وخلى سبيله سنة فاشترى الرجل بماله جميعه جواهر وانطلـق أرضك حتى أخرج منها، فقبل الملك من

إلـــى صـــاحبه الملـــك العـــادل مثـــاًال لآلخـــرة والجـــواهر التـــي بـــأرض الملـــك الجـــائر مثـــل الحســـنات واألعمـــال 
الصــالحة والرجــل صــاحب المــال مثــل لمــن طلــب الــدنيا والمــال الــذي معــه مثــال الحيــاة اإلنســان، فلمــا رأيــت 

بغـي لمـن طلـب المعيشـة فـي الـدنيا أن ال يخلـي يومـًا عـن طلـب اآلخـرة فيكـون قـد أرضـى ذلك علمت أنـه ين
  الدنيا بما ناله من خصب األرض وأرضى اآلخرة بما يصرف من حياته.

قـــال شـــماس: فـــأخبرني عـــن الجســـد والـــروح ســـواء فـــي الثـــواب والعقـــاب أو إنمـــا يخـــتص بالعقـــاب صـــاحب 
د يكـون الميـل إلـى الشـهوات والخطيئـات موجبـات للثـواب بحـبس الشهوات وفاعـل الخطيئـات، قـال الغـالم: قـ

النفس عنها والتوبة منهـا واألمـر بيـد مـن يفعـل مـا يشـاء وبعـدها تتميـز األشـياء علـى أن المعـاش ال بـد منـه 
للجسد وال جسد إال بالروح وطهارة الروح بإخالص النية في الدنيا وااللتفاتـات إلـى أن ينفـع فـي اآلخـرة فهمـا 



رهــان ورضــيعًا لبــان ومشــتركان فــي األعمــال وباعتبــار النيــة تفصــيل اإلجمــال وكــذلك الجســد والــروح فرســًا 
مشتركان في األعمال وفي الثواب والعقاب وذلك مثـل األعمـى والمقعـد الـذين أخـذهما رجـل صـاحب بسـتان 

  وأدخلهما بستان وأمرهما أن ال يفسدا فيه وال يصنعا فيه أمرًا يضر به.
مـار البسـتان قـال المقعـد لألعمـى: ويحـك أنـي أرى أثمـار طيبـة وقـد اشـتهينا لهـا ولسـت أقـدر فلما طابـت أث 

على القيام إليها آلكل منها فقـم أنـت ألنـك صـحيح الـرجلين وائتنـا منهـا بمـا نأكـل، فقـال األعمـى: ويحـك قـد 
تحصـيل ذلـك،  ذكرتها لي، وقد كنت عنها غافًال ولست أقدر على ذلك ألني لست أبصرها، فمـا الحيلـة فـي

فبينما هما كـذلك إذ أتاهمـا النـاظر علـى البسـتان وكـان رجـًال عالمـًا فقـال لـه المقعـد، ويحـك يـا نـاظر إنـا قـد 
فقـال  ؟اشتهينا شيئًا من هذه الثمار ونحن كما ترى أنا مقعد وصاحبي هذا أعمى ال يبصـر شـيئًا فمـا حيلتنـا

صـاحب البسـتان مـن أنكمـا ال تتعرضـان لشـيٍء ممـا  لهما الناظر: ويحكما لسـتما تعلمـان مـا عاهـدكما عليـه
يؤثر فيه من الفساد فانتهينا وال تفعال، فقـاال لـه: ال بـد لنـا مـن أن نصـيب مـن هـذه الثمـار مـا نأكلـه فأخبرنـا 
بمـا عنـدك مــن الحيلـة فلمـا لــم ينتهيـا عــن ريهمـا، قـال لهمــا: الحيلـة فــي ذلـك أن يقـوم األعمــى ويحملـك أيهــا 

ويـدنيك مـن الشـجرة التـي تعجبـك ثمارهـا حتـى إذا أدنـاك منهـا تجنـي أنـت مـا أصـبت مـن المقعد على ظهـره 
الثمار فقام األعمى وحمل المقعد وجعـل يهديـه إلـى السـبيل حتـى أدنـاه إلـى شـجرة فصـار المقعـد يأخـذ منهـا 
ل مـا أحـب ولــم يـزل ذلـك دابهمــا حتـى أفســدا مـا فـي البســتان مـن الشــجر وٕاذا بصـاحب البسـتان قــد جـاء وقــا

فقاال لـه: قـد علمـت أننـا ال  ؟ألم أعاهدكما على أن ال تفسدا في هذا البستان. ؟لهما: ويحكما ما هذه الفعال
نقــدر أن نصــل إلــى شــيٍء مــن األشــياء ألن أحــدنا مقعــد ال يقــوم واآلخــر أعمــى ال يبصــر مــا بــين يديــه فمــا 

عتما وكيـف أفسـدتما فـي بسـتاني فقال لهما صاحب البستان: لعلكما تظنان أني لست أدري كيف صـن ؟ذنبنا
كـــأني بـــك أيهـــا األعمـــى قـــد قمـــت وحملـــت المقعـــد علـــى ظهـــرك وصـــار يهـــديك الســـبيل حتـــى أوصـــلته إلـــى 
الشجر، ثم أنه أخذهما وعاقبهما عقوبـًة شـديدًة وأخرجهمـا مـن البسـتان. فـاألعمى مثـال للجـد ألنـه ال يبصـر 

بالجسد وأما البستان فأنـه مثـال للعمـل الـذي ال يجـازي  إال بالنفس والمقعد مثال للنفس التي ال حركة لها إال
به العبد والناظر مثال للعقل الذي يأمر بالخير وينهي عن الشر، فالجسـد والـروح مشـتركان فـي الثـواب قـال 

قــال الغــالم: مــن كــان بــاهللا  ؟لــه شــماس: قــد صــدقت وأنــا قبلــت قولــك هــذا فــأخبرني أي العلمــاء عنــدك أحمــد
قـال الغــالم: مـن يلـتمس رضـا ربــه ويتجنـب سـخطه قـال فــأيهم  ؟قـال شــماس: ومـن ذلـك عالمـًا وينفعـه علمـه

قـال: مـن كـان علـى العمـل بـالعلم  ؟قال الغالم: من كان باهللا أعلم قال شماس: فمـن أشـدهم اختبـاراً  ؟أفضل
ن مـن أدخـل قـال: أكثـرهم اسـتعدادًا للمـوت وذكـرًا وأقلهـم أمـًال أل ؟صبارًا قال شماس: أخبرني من أرقهـم قلبـاً 

على نفسه طوارق الموت كـان مثـل الـذي ينظـر فـي المـرآة الصـافية فإنـه يعـرف الحقيقـة وال تـزداد المـرآة إال 
قــال: كنــوز الســماء قــال: أحســن قــال: تعظــيم اهللا وتحميــده  ؟صــفاء وبريقــًا. قــال شــماس: أي الكنــوز أحســن

  قال: اصطناع المعروف. ؟قال: فأي كنوز األرض أفضل
 الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد

 



  وفي الليلة السابعة بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير شــماس لمــا قــال البــن الملــك: أي كنــوز األرض أفضــل قــال لــه  

اصــطناع المعــروف قــال: صــدقت وقــد قبلــت قولــك هــذا فــأخبرني عــن الثالثــة المختلفــة: العلــم والــذهن وعــن 
قــال الغــالم: إنمــا العلــم مــن الــتعلم وأمــا الــرأي فأنــه مــن التجــارب وأمــا الــذهن فأنــه مــن  ؟ع بينهمــاالــذي يجمــ

التفكر وثباتهم واجتماعهم في العقل فمن اجتمعت فيـه هـذه الخصـال كـان كـامًال ومـن جمـع إلـيهم تقـوى اهللا 
رأي السـديد والفطنـة على مصيبًا قال شماس: صـدقت وقـد قبلـت منـك ذلـك فـأخبرني عـن العلـم العلـيم ذي الـ

قـال الغـالم: إن هـاتين الخصـلتين  ؟الوقادة والذهن الفائق الرائق هل يغيره الهـوى والشـهوة عـن هـذه الحـاالت
إذا أدخلتا على الرجل غيرنا علمه ورأيه وذهنـه وكـان مثـل العقـاب الكاسـر الـذي عـن القـنص محـاذر المقـيم 

رجــًال صــيادًا قــد نصــب شــركه، فلمــا فــرغ الرجــل مــن فــي جــو الســماء لفــرط حذقــه فبينمــا هــو كــذلك إذ نظــر 
نصب الشرك وضع فيه قطعـة لحـم فعنـد ذلـك أبصـر العقـاب قطعـة اللحـم فغلـب عليـه الهـوى والشـهوة حتـى 
نسي ما شاهده من الشرك ومن سوء الحال لكل من وقع من الطير فانقض من جو السماء حتى وقع علـى 

لصــياد رأى العقــار فــي شــركه فتعجــب عجبــًا شــديدًا وقــال: أنــا قطعــة اللحــم فاشــتبك فــي الشــرك. فلمــا جــاء ا
وقــد قيــل: إن  ؟نصــبت شــركي ليقــع فيــه حمــام أو نحــوه مــن الطيــور الضــعيفة فكيــف وقــع فيــه هــذا العقــاب

الرجل العاقل إذا حمله الهوى والشهوة على أمر ينبغي أن يجعل عقله مثل الفارس المـاهر فـي فروسـيته إذا 
نه يجذبه باللجام الشديد حتى يستقيم ويمضي معه على ما يريد وأما مـن كـان سـفيها ركب الفرس األرعن فإ

ال علــم لــه وال رأي عنــده واألمــور مشــتبهة عليــه والهــوى والشــهوة مســلطان عليــه فإنــه يشــمل بشــهوته وهــواه 
  فيكون من أثماره وال يكون في الناس أسوأ حاًال منه.
نــك فــأخبرني متــى يكــون العلــم نافعــًا والعقــل لونــان: الهــوى قــال شــماس: صــدقت فيمــا قلــت وقــد قبلــت ذلــك م

والشــهوة دافعــًا قــال الغــالم: إذا صــرفهما صــاحبهما فــي طلــب اآلخــرة ألن العقــل والعلــم كليهمــا نافعــان ولكــن 
ليس ينبغي لصاحبهما أن يصرفهما فـي طلـب الـدنيا إال بمقـدار مـا يصـيب بـه قوتـه ويـدفع عـن نفسـه شـرها 

خرة قال: أخبرني ما أحق أن يلزم اإلنسان ويشغل بـه قلبـه قـال: العمـل الصـالح قـال: ويصرفها في عمل اآل
قـال الغـالم: إن نهـاره  ؟فإذا فعل الرجل ذلك شغله عن معاشه فكيف يفعـل فـي المعيشـة التـي ال بـد لـه منهـا

حــدًا للدعــة وليلــه أربعــة وعشــرون ســاعة فينبغــي لــه أن يجعــل منهــا جــزءًا واحــدًا فــي طلــب المعيشــة وجــزءًا وا
والراحة ويصرف الباقي في طلب الباقي فـي طلـب العلـم ألن اإلنسـان إذا كـان عـاقًال ولـيس عنـده علـم فأنـه 

  هو كاألرض المجدبة التي ليس فيها موضع للعمل والفرس والنبات.
ســان فــإذا لــم تهيــأ للعمــل وتفــرس ال ينفــع فيهــا ثمــر وٕاذا هيئــت للعمــل وغرســت أنبتــت ثمــرًا حســنًا كــذلك اإلن 

بغير علم ال ينفع به حتى يغرس فيه العلم فإذا غرس فيـه العلـم أثمـر قـال شـماس: فـأخبرني عـن علـٍم بغيـر 
عاقـــل مـــا شـــأنه قـــال: كعلـــم البهيمـــة التـــي تعلمـــت أوان مطعمهـــا ومشـــربها وأوان يقظتهـــا وال عقـــل لهـــا قـــال 

ف ينبغـــي أن أتـــوقى شـــماس: قـــد أوجـــزت فـــي اإلجابـــة عـــن ذلـــك وقـــد قبلـــت منـــك هـــذا الكـــالم فـــأخبرني كيـــ
قال الغالم: ال تجعل له عليك سبيًال قال: وكيف أستطيع أن ال أجعل له علي سبيًال وهو مسـلط  ؟السلطان



قال الغالم: إنما سلطانه عليـك بحقوقـه التـي قبلـك فـإذا أعطيتـه حقـه فـال سـلطان لـه  ؟علي وزمام أمري بيده
حة واإلجتهـاد فـي السـر والعالنيـة والـرأي السـديد عليك قـال شـماس: مـا حـق الملـك علـى الـوزير: قـال النصـي

وكــتم ســره وأن ال يخفــى عنــه شــيئًا ممــا هــو حقيــق بــاإلطالع عليــه وقلــة الغفلــة عمــا قلــده إيــاه مــن قضــاء 
حوائجــه وطــل رضــاه بكـــل وجــٍه واجتنــاب ســخطه عليـــه قــال شــماس: فــأخبرني مـــا الــذي يفعلــه الــوزير مـــع 

لملك وأحببت أن تسلم منه فليكن سمعك وكالمك له فوق ما يؤملـه منـك قال الغالم: إذا كنت وزيرًا ل ؟الملك
وليكن طلبك منه الحاجة على قدر منزلتك عنده وأحذر أن تنزل نفسـك منزلـًة لـم يـرك لهـا أهـًال فيكـون ذلـك 
منك مثل الجراءة عليه فـإذا اغتـررت بحلمـه ونزلـت نفسـك منزلـة لـم يـرك لهـا أهـال تكـون مثـل الصـياد الـذي 

الوحوش فيسلخ جلودها لحاجته إليها ويطرح لحومها فيجعل األسد يأتي إلى ذلك المكان فيأكل مـن يصطاد 
تلــك الجيفــة، فلمــا كثــر تــردده إلــى ذلــك المحــل اســتأنس بالصــياد وألفــه فأقبــل الصــياد يرمــي إليــه ويمســح يــده 

 إليه قال في نفسـه: إن على ظهره وهو يلعب بذيله فعندما رأى الصياد سكوت األسد له واستئناسه به وتذهللا
هــذا األســـد قــد خضـــع إليــه وملكتـــه ومــا رأى إال أنـــي أركبـــه وأســلخ جلـــده مثــل غيـــره مــن الوحـــوش فتجاســـر 
الصياد ووثب على ظهر األسـد وطمـع فيـه فلمـا رأى األسـد مـا صـنع الصـياد غضـب غضـبًا شـديدًا ثـم رفـع 

ومزقــه تمزيقــًا فمــن ذلــك علمــت أنــه  يــده وضــرب الصــياد فــدخلت مخالبــه فــي أمعائــه ثــم طرحــه تحــت قوائمــه
ينبغي للوزير أن يكون عند الملك على حسب ما يرى من حاله وال يتجاسر عليه الفضل رأيه فيتغيـر الملـك 

  عليه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة بعد التسعمائة 
لملــك جليعــاد قــال للــوزير شــماس: ينبغــي للــوزير أن يكــون قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الغــالم ابــن ا

عنــد الملــك علــى حســب مــا يــرى مــن حولــه وال يتجاســر عليــه لفضــل رأيــه فيتغيــر الملــك عليــه قــال شــماس: 
قال الغالم: داء األمانة التـي فـرض إليـه أمرهـا مـن النصـيحة  ؟فأخبرني ما الذي يتزين به الوزير عند الملك

وامــره وقــال لــه شــماس: أمــا مــا ذكــرت مــن أن حــق الملــك علــى الــوزير أن يتجنــب وســداد الــرأي وتنفيــذه أل
سخطه ويفعل ما يقتضي رضاه ويهتم بما قلده إياه فأنه أمٌر واجٌب ولكـن أخبرنـي مـا الحيلـة إذا كـان الملـك 

ئر فإنـه إنما رضاه بالجور وارتكاب الظلم والعسف، فما حيلة الوزير إذا هو ابتلى به بعشرة ذلـك الملـك الجـا
أراد أن يصــرفه عــن هــواه وشــهوته ورأيــه ال يقــدر علــى ذلــك وٕان هــو تابعــه علــى هــواه وحســن لــه رأيــه حمــل 

فأجابـه الغـالم قـائًال: إن مـا ذكـرت أيهـا الـوزير مـن الـوزر  ؟وزر ذلك وصار للرعية عدوًا فمـا تقـول فـي هـذا
الوزير إذا شاوره الملك في مثل هذا أن واإلثم إنما هو إذا تابعه على ما أرتكبه من الخطأ ولكن يجب على 

يبين له طريق العدل واإلنصاف ويحذره من الجور واإلعتساف ويعرفه حسن السيرة في الرعية ويرغبـه فيمـا 
في ذلك من الثواب ويحذره عما يلزمه من العقاب فإن مال وعطف إلـى كالمـه حصـل المـراد وٕاال فـال حيلـة 

  ألن في المفارقة لكل واحٍد منهما الراحة. له إال بمفارقته إياه بطريقة لطيفة



قال: الذي يأمرهم به يعلمونـه  ؟قال الوزير: فأخبرني ما حق الملك على الرعية وما حق الرعية على الملك 
بنيــٍة خالصــة ويطيعونــه فيمــا يرضــيه ويرضــي اهللا ورســوله وحــق الرعيــة علــى الملــك حفــظ أمــوالهم وصــون 

السـمع والطاعـة وبـذل األنفـس دونـه وٕاعطـاءه واجـب حقـه وحسـن الثنـاء  حريمهم كمـا إن للملـك علـى الرعيـة
عليه بما أوالهم من عدله وٕاحسانه قال شماس: قد بينت لي ما سألتك عنه من حق الملك والرعية فـأخبرني 

قـال الغـالم: نعـم حـق الرعيـة علـى الملـك أوجـب مـن حـق  ؟هل بقي للرعيـة شـيٌء علـى الملـك غيـر مـا قلـت
عيــة وهــو أن ضــياع حقهــم عليــه أضــر مــن ضــياع حقــه علــيهم ألنــه ال يكــون هــالك الملــك الملــك علــى الر 

وزوال ملكــه ونعمــه إال مــن ضــياع حــق الرعيــة فمــن تــولى ملكــًا يجــب عليــه أن يــالزم ثالثــة أشــياٍء وهــي: 
إصالح الدين وٕاصالح السياسة، فبمالزمة هذه األمور يدوم ملكه، قال: أخبرني كيف ينبغي أن يستقيم فـي 

قال: بأداء حقهم وٕاقامة سنتهم، واستعمال العلماء والحكماء لتعليمهم وٕانصاف بعضـهم مـن  ؟إصالح الرعية
بعٍض وحقن دمائهم والكف عن أموالهم وتخفيف الثقل عنهم وتقوية جيوشهم، قال: فأخبرني ما حـق الـوزير 

اجب من الحق الواجب عليـه قال الغالم: ليس على الملك حٌق ألحد من الناس أوجب عليه الو  ؟على الملك
للوزير ثالث خصال: األولى للذي يصيبه معه خطأ الـرأي واإلنتفـاع العـام للملـك والرعيـة عنـد سـداد الـرأي، 
والثانيـــة لعلـــم النـــاس حســـن منزلـــة الـــوزير عنـــد الملـــك فتنظـــر إليـــه الرعيـــة بعـــين اإلجـــالل والتـــوقير وخفـــض 

لملــك والرعيــة دفــع عــنهم مــا يكرهونــه ووفــى لهــم بمــا يحبونــه الجنــاح، والثالثــة أن الــوزير إذا شــاهد ذلــك مــن ا
قال شماس: قد سمعت ما قلته لي من صفات الملك والوزير والرعيـة وقبلتـه منـك فـأخبرني مـا ينبغـي لحفـظ 

قال الغالم: ينبغـي لإلنسـان أن ال يـتكلم إال  ؟اللسان عن الكذب والسفاهة وسب العرض واإلفراط في الكالم
ت وال ينطــق فـي شــأن مــا ال يعنيـه ويتــرك النميمــة وال ينقـل عنــه حــديثًا سـمعه منــه لعــدوه وال بـالخير والحســنا

يطلب لصديقه وال لعدوه ضررًا عنـد سـلطانه وال يعبـأ بمـن يرتجـيء خبـره ويتقـي شـره إال اهللا تعـالى ألنـه هـو 
ير واإلثــم مــن اهللا والــبغض الضــار النــافع علــى الحقيقــة وال يــذكر ألحــد عيبــًا وال يــتكلم بجهــٍل لــئال يلزمــه الــوز 

بين الناس وأعلم أن الكالم مثل السهم إذا نفذ ال يقدر أحٌد علـى رده وليحـذر أن يـودع سـره عنـد مـن يفشـيه 
فربمــا تقــع فــي ضــرارية إفشــائه بعــد أن يكــون علــى ثقــة مــن الكتمــان وٕان مخفيــًا لســره عــن صــديقه أكثــر مــن 

  من أداء األمانة. إخفائه عن عدوه فإن كتمان السر عن جميع الناس
قـال الغـالم: إنـه ال راحـة لبنـي آدم إال بحسـن  ؟قال شماس: فأخبرني عـن حسـن الخلـق مـع األهـل واألقـارب

الخلق ولكن ينبغي أن يصرف األهل مـا يسـتحقونه وٕالـى أخوانـه مـا يجـب لهـم قـال: أخبرنـي مـا الـذي يجـب 
جناح وحالوة اللسان ولـين الجانـب واإلكـرام قال: أما الذي يصرفه للوالدين فخفض ال ؟أن يصرفه إلى األهل

والوقــــار وأمــــا الــــذي يصــــرفه لإلخــــوان فالنصــــيحة وبــــذل المــــال ومســــاعدتهم علــــى أســــبابهم والفــــرح لفــــرحهم 
واإلغضــاء عمــا يقــع مــنهم مــن الهفــوات فــإذا عرفــوا منــه ذلــك قــابلوه بــأعز مــا عنــدهم مــن النصــيحة وبــذلوا 

 فأبذل له وكن مساعدًا له على جميع أموره. األنفس دونه فإذا كنت من أخيك على ثقةٍ 

 



  وفي الليلة التاسعة بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الغالم ابن الملك جليعـاد لمـا سـأله الـوزير شـماس عـن المسـائل المتقدمـة 

أمــا أخــوان  ورد لــه أجوبتهــا قــال الــوزير شــماس لــه: إنــي أرى األخــوان صــنفين: أخــوان ثقــة وأخــوان معاشــرة،
الثقــة فأنــه يجــب لهــم مــا وصــفت فأســألك عــن غيــرهم مــن أخــوان المعاشــرة قــال الغــالم: أمــا أخــوان المعاشــرة 
فإنــك تصــيب مــنهم لــذة وحســن خلــق وحــالوة لفــظ وحســن معاشــرة فــال تقطــع منهمــا لــذتك بــل أبــذل مثــل مــا 

فيطيـب عيشـك ويكـون كالمـك  يبذلونه لك وعاملهم بمثل مـا يعاملونـك بـه مـن طالقـة الوجـه وعذوبـة اللسـان
  مقبوًال عندهم.

قال شـماس: قـد عرفنـا هـذه األمـور كلهـا فـأخبرني عـن األرزاق المقـدرة للخلـق مـن الخـالق هـل هـي مقسـومة 
بــين النــاس والحيــوان فكــل واحــد رزٍق إلــى تمــام أجلــه وٕاذا كــان األمــر كــذلك مــا الــذي يحمــل طالــب المعيشــة 

نــه لــم يكــن مقــدورًا لــه فــال بــد مــن حصــوله وأن لــم يرتكــب مشــقة علــى إرتكــاب المشــقة فــي طلــب مــا عــرف أ
السعي وأن لم يكن مقدورًا له فال يتحصل له ولو سعى إليه غاية السعي فهل يترك السعي ويكون على ربه 

قال الغالم: إنا رأينا لكل واحٍد رزقـًا مقسـومًا وأجـًال محتومـًا ولكـن لكـل رزٍق   ؟متوكًال ولجسده ونفسه مريحاً 
يق وأسباب فصاحب الطلب يصيب في طلبه الراحة بترك الطلب ومع ذلك ال بد مـن طلـب الـرزق غيـر طر 

أن الطالب على ضر بين أما أن يصيب وأما أن يحرم راحة المصيب في الحالتين أصابة رزقـه وٕان عاقبـه 
علـى النـاس  طلبه حميدة وراحة المحروم في ثالث خصال: اإلستعداد لطلب رزقه والتنزه عن أن يكون كـال

  والخروج عن عهدة المالمة.
قـال الغـالم: يسـتحل اإلنسـان مـا أحلـه اهللا ويحـرم مـا أحرمـه  ؟قال شماس: أخبرنـي عـن بـاب طلـب المعيشـة

اهللا عــز وجــل وانقطــع بينهمــا الكــالم لمــا وصــل إلــى هــذا الحــد ثــم قــام الــوزير شــماس هــو ومــن حضــر مــن 
صـدره ثـم بعـد ذلـك أجلسـه علـى سـرير الملـك وقـال: الحمـد  العلماء وسجدوا للغالم وعظموه وضمه أبوه إلـى
  هللا الذي رزقني ولدًا أقر به عيناي في حياتي.

ثم قال الغالم لشماس ومن حضر مـن العلمـاء: أيهـا العـالم صـاحب المسـائل الروحانيـة إن لـم يكـن فـتح اهللا 
جوابًا عن ما سـألتني سـواء علي من العلم إال شيء قليل فإني قد فهمت قصدك في قبولك مني ما أتيت به 

كنت مصيبًا أو مخطئًا ولعلك صفحت عـن خطئـي وأنـا أريـد أن أسـألك عـن شـيء عجـز عنـه رأيـي وضـاق 
منه ذرعي وكل عن وصفه لساني ألنه أشكل على أشكال الماء الصافي فـي اإلنـاء األسـود فأحـب منـك أن 

إبهامــه علــي فيمــا مضــى ألن اهللا كمــا  تشــرحه لــي حتــى ال يكــون شــيئًا مبهمــًا علــى مثلــي فيمــا يســتقبل مثــل
جعــل الحيــاة بالمــاء والقــوة بالطعــام وشــفاء المــريض مــداواة الطبيــب جعــل شــفاء الجاهــل يعلــم العــالم فأنصــت 

  إلى كالمي.
قــال الــوزير شــماس: أيهــا المضــيء العقــل صــاحب المســائل الصــالحة ومــن شــهد لــه العلمــاء كلهــم بالفضــل 

اهـا وحسـن أصـابتك فـي إجابتـك عمـا سـألتك عنـه قـد علمـت أنـت لسـت لحسن تفضيلك لألشياء وتقسيمك إي
تسألني عن شيء ما إال وأنت فـي تأويلـه أصـوب رأيـًا وأصـدق مقـاًال ألن اهللا قـد أتـاك مـن العلـم مـا لـم يـأت 



قال الغـالم: أخبرنـي عـن الخـالق جلـت قدرتـه  ؟أحدًا من الناس فأخبرني عن هذه األشياء التي تسألني عنها
شياء خلق الخلق ولم يكن قبل ذلك شيء ولـيس تـرى فـي هـذه الـدنيا شـيء إال مخلـوق مـن شـيء من أي األ

والبــاريء تبــارك وتعــالى قــادر علــى أن يخلــق األشــياء مــن ال شــيء ولكــن اقتضــت إرادتــه مــع كمــال القــدرة 
  والعظمة أنه ال يخلق شيئًا إال من شيٍء.

من الصنائع فال يقدرون على إبتداع شـيٍء إال مـن  قال للوزير شماس: أما صناع اآلالت من الفخار وغيره
شاء أدهم مخلوقون وأما الخـالق الـذي صـنع العلـم بهـذه الصـنعة العجيبـة فـإن شـئت أن تعـرف قدرتـه تبـارك 
وتعــالى علــى إيجــاد األشــياء فأطــل الفكــر فــي أصــناف الخلــق فأنــك ســتجد آيــات وعالمــات دالــة علــى كمــال 

شياء من ال شيٍء بل أوجدها بعد العدم المحض ألن العناصـر التـي هـي قدرته وٕانه قادر على أن يخلق األ
مادة األشياء كانت عدمًا محضًا وقد أوضحت لك ذلك حتى ال تكون في شك منه وبين لـك ذلـك آيـة الليـل 
والنهار فإنهمـا يتعاقبـان حتـى إذا ذهـب النهـار وجـاء الليـل خفـي علينـا النهـار ولـم نعـرف لـه مقـرًا وٕاذا ذهـب 

ل بظلمته ووحشته جاء النهار ولم نعرف لليل مقرًا وٕاذا أشرقت علينا الشمس ال نعرف أيـن يطـوي نورهـا اللي
وٕاذا غربت لم نعرف مستقر غروبها وأمثال ذلك من أفعال الخالق عـز اسـمه وجلـت قدرتـه كثيـرة ممـا يحيـر 

  أفكار األذكياء من كبار المخلوقات.
 ؟قدرة الخالق ما ال يستطاع إنكاره لكن أخبرنـي كيـف إيجـاده لخلقـه قال الغالم: أيها العالم أنك عرفتني عن

قال الوزير شماس: إنما الخلق مخلوقـة بكلمتـه التـي هـي موجـودة قبـل الـدهر وبهـا خلـق جميـع األشـياء قـال 
الغالم: إن اهللا تعاظم اسمه وارتفعت قدرته إنما أراد إيجاد الخلـق قبـل وجـودهم قـال شـماس: وبإرادتـه خلقهـم 

  لمته فلوال أن له نظفًا وأظفر كلمًة لم تكن الخليفة موجودة.بك
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة العاشرة بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الغـالم لمـا سـأل شماسـًا عـن المسـائل المتقدمـة أجابـه عنهـا ثـم قـال لـه:  

لنــاس غيــر مــا قلتــه إال بتحريــف الكــالم الــوارد فــي الشــرائع عــن موضــعه وصــرف إنــه ال يخبــرك أحــد مــن ا
الحقائق عن وجوهها ومن ذلـك قـولهم أن الكلمـة لهـا اسـتطاعة أعـوذ بـاهللا مـن هـذه العقيـدة بـل قولنـا فـي اهللا 

قـدرة  عز وجل أنه خلق الخلق بكلمته معناه إنه تعالى واحٌد في ذاتـه وصـفاته ولـيس معنـاه أن كلمـة اهللا لهـا
بــل القــدرة صــفة اهللا كمــا أن الكــالم وغيــره مــن صــفات اهللا تعــالى شــأنه وعــز ســلطانه فــال يوصــف هــو دون 
كلمتــه وال توصــف كلمتــه دونــه، فــاهللا جــل ثنــاؤه خلــق بكلمتــه جميــع خلقــه وبغيــر كلمتــه لــم يخلــق وٕانمــا خلــق 

  األشياء بكلمته الحق، فبالحق نحن مخلوقون.
الخــالق وعــزت كلمتــه مــا ذكــرت وقبلــت ذلــك بفهــم لكنــي ســمعتك تقــول إنمــا  قــال الغــالم: قــد فهمــت مــن أمــر

خلــق الخلــق بكلمتــه الحــق، والحــق ضــد الباطــل فمــن أيــن عــرض الباطــل وكيــف يمكــن عرضــه للحــق حتــى 
يشتبه به ويلتبس على المخلوقين فيحتاجون إلى الفصل بينهما وهو الخالق عز وجل محـٍب لهـذا الباطـل أم 



أنــه محــب للحــق وبــه حــق خلقــه ومــبغض للباطــل فمــن أيــن دخــل هــذا الــذي يبغضــه  مــبغٍض لــه، فــإن قلــت
قــال شــماس: إن اهللا لمـا خلــق اإلنســان ولــم يكــن محتاجــًا إلــى توبــة حتــى  ؟الخـالق علــى مــا يحبــه وهــو الحــق

دخــل الباطــل علــى الحــق الــذي هــو مخلــوق بــه ســبب اإلســتطاعة التــي جعلهــا اهللا فــي اإلنســان وهــي اإلرادة 
لمســمى بالكســب، فلمــا دخــل الباطــل علــى الحــق بهــذا االعتبــار ألــتمس الباطــل بــالحق بســبب إرادة والميــل ا

اإلنســان واســتطاعته والكســب الــذي هــو الجــزء اإلختيــاري مــع ضــعف طبيعــة اإلنســان فخلــق اهللا لــه التوبــة 
  لتصرف عنه ذلك الباطل وتثبته على الحق وخلق له العقوبة إن هو أقام على مالبسه الباطل.

قـــال الغـــالم: فـــأخبرني مـــا ســـبب عـــروض هـــذا الباطـــل للحـــق حتـــى ألتـــبس بـــه وكيـــف وجبـــت العقوبـــة علـــى 
قال شماس: إن اهللا خلق اإلنسان بالحق جعله محبًا له ولم يكن لـه عقوبـة  ؟اإلنسان حتى أحتاج إلى التوبة

هـي مطبوعـة عليـه  وال توبة، واستمر كذلك حتى ركب اهللا فيـه الـنفس التـي هـي مـن كمـال اإلنسـانية مـع مـا
من الميل إلى الشهوات فنشـأ مـن ذلـك عـروض الباطـل والتباسـه بـالحق الـذي خلـق اإلنسـان بـه وطبـع علـى 

  حبه، فلما صار اإلنسان إلى هذه الغاية زاغ عن الحق إنما يقع في الباطل.
ن اهللا يحـب قال الغالم: إن الحق إنما دخل عليـه الباطـل بالمعصـية والمخالفـة، فقـال شـماس: وهـو كـذلك أل

اإلنسان ومن زيادة محبته له خلق اإلنسان محتاجًا إليه وذلك هو الحـق بعينـه ولكـن ربمـا اسـترخى اإلنسـان 
عن ذلـك بسـبب ميـل الـنفس إلـى الشـهوات ومـال إلـى الخـالف فصـار إلـى ذلـك الباطـل بالمعصـية التـي بهـا 

  محبة الحق استوجب الثواب. عصى ربه فاستوجبت لعقوبة وبإزاحة الباطل عنه بتوبته ورجوعه إلى
قال الغالم: أخبرني عن مبتدأ المخالفة مـع أن الخـالق مـرجعهم جميعـًا إلـى آدم وقـد خلقـه اهللا بـالحق فكيـف 
جل المعصية لنفسه ثم قرنت معصـيته بالتوبـة بعـد تركيـب الـنفس ليكـون عاقبـة الثـواب والعقـاب ونحـن نـرى 

مـــا ال يحبـــه مخالفـــة لمقتضـــى أصـــل خلفتـــه مـــن حـــب لحـــق بعـــض الخلـــق مقيمـــًا علـــى المخالفـــة مـــائًال إلـــى 
مســتوجبًا لســخط ربــه عليــه وتــرى بعضــهم مقيمــًا علــى رضــا خالقــه وطاعتــه مســتوجبًا للرحمــة والثــواب: فمــا 

قـال شـماس: إن أول نـزول هـذه المعصـية بـالخلق إنمـا كـان بسـبب إبلـيس  ؟سبب اإلختالف الحاصـل بيـنهم
ه مـن المالئكـة واإلنـس والجـن وكـان مطبوعـًا علـى المحبـة ال يعـرف الذي كان أشرف ما خلق اهللا جـل اسـم

غيرهــا فلمــا انفــرد بهــذا األمــر داخلــه العجــب والعظمــة والتجبــر والتكبــر عــن اإليمــان والطاعــة ألمــر خالقــه 
فجعله اهللا جل اسمه ال يحب المعصية ورأى آدم ما هو فيه من ذلـك الحـق والمحبـة والطاعـة لخالقـه داخلـه 

تعمل الحيلــة فــي صــرفه آلدم عــن الحــق ليكــون مشــتركًا معــه فــي الباطــل فلــزم العقوبــة لميلــه إلــى الحســد فاســ
  المعصية التي زينها له عدوه وٕانقياده إلى هواه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد التسعمائة 
: فلـزم آدم العقوبـة لميلـه إلـى المعصـية التـي زينهـا لـه عـدوه قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شماس قـال 

وٕانقيــاده إلــى هــواه وحيــث خــالف وصــية ربــه بســبب عــروض الباطــل، ولمــا علــم الخــالق جــل ثنــاؤه وتفســدت 



أسماه ضعف اإلنسان وسرعة ميله إلى عـدوه وتركـه الحـق جعـل لـه الخـالق برحمتـه التوبـة ليـنهض بهـا مـن 
ويحمـل سـالح التوبـة فيقهـر بـه عـدوه إبلـيس وجنـوده ويرجـع إلـى الحـق الـذي هـو ورطة الميل إلى المعصية 

  مطبوع عليه.
فلما نظر إبليس أن اهللا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد حول ممتدًا بـاردًا إلـى اإلنسـان بالمحاربـة وأدخـل عليـه 

عـل اهللا جـل ثنـاؤه الحيل ليخرجه من نعمة ربـه ويجعلـه شـريكًا لـه فـي السـخط الـذي اسـتوجبه هـو وجنـوده فج
لإلنسان استطاعة للتوبة وأمره أن يلزم الحق ويداوم عليه ونهاه عن المعصية والخـالف والهمـه أن لـه علـى 
األرض عدوًا محاربًا ال يفتر عنـه لـيًال وال نهـارًا، فبـذلك اسـتحق اإلنسـان ثوابـًا أن الزم الحـق جبلـت طبيعتـه 

  وعقابًا أن غلبته نفسه ومالت به الشهوات.
قــال لــه الغــالم: بعــد ذلــك أخبرنــي بــأي قــوٍة اســتطاع الخلــق أن يخــالفوا خــالقهم وهــو فــي غايــة العظمــة كمــا ف

وصفت مع أنه ال يقهره شيٌء وال يخرج عن إرادته، أال ترى أنه قادر على صرف خلقه عـن هـذه المعصـية 
بأهـل محبتـه قـد بـين لهـم  وٕالزامهم المحبة دائمًا. قال شماس: إن اهللا تعالى جل اسمه عادٌل منصـٌف رؤوفٌ 

طريق الخير ومنحهم اإلستطاعة والقدرة على فعل مـا أرادوا مـن الخيـر فـأن عملـوا بخـالف ذلـك صـاروا فـي 
الهالك والمعصية. قال الغالم: إذا كان الخالق هو الذي منحهم اإلسـتطاعة وهـم بسـببها قـادرون علـى فعـل 

  .؟ن من الباطل حتى يردهم إلى الحقما أرادوا فالي شيٍء لم يحل بينهم وبين ما يريدو 
قال شماس: قد خلق كل شيء ولم يرض إال مـا يحـب. قـال الغـالم: مـا بـال هـذين الشـيئين أحـدهما يرضـي 

قــال شــماس بــين هــذين األمــرين  ؟اهللا ويوجــب الثــواب لصــاحبه واألخــر يغضــب اهللا فيحــل العــذاب بصــاحبه
  لخير والشر المركبان في الجسم والروح.وأفهمنهما حتى أتكلم في شأنهما. قال الغالم هما ا

قــال شــماس: أيهــا العاقــل أراك قــد علمــت أن الخيــر والشــر مــن األعمــال التــي يعملهــا الجســد والــروح فســمي 
الخيــر منهــا خيــرًا لكونــه فيــه رضــا اهللا وســمي الشــر شــرًا لكونــه ســخط اهللا وقــد وجــب عليــك أن تعــرف اهللا 

  هانا عن فعل الشر.وترضيه بفعل الخير ألنه أمرنا بذلك ون
قال الغـالم: إنـي أرى هـذين الشـيئين أعنـي الخيـر والشـر إنمـا يعملهمـا الحـواس الخمسـة المعروفـة فـي جسـد 
اإلنسان وهي محل الذوق الناشيء عنه الكـالم والسـمع والبصـر والشـم واللمـس، فأحـب أن تعرفنـي هـل هـذه 

أيهــا اإلنســان بيــان مــا ســألت عنــه وهــو  قــال شــماس: افهــم ؟الحــواس الخمــس خلقــت للخيــر جميعــًا أم للشــر
الحجــة الواضــحة وضــعها فــي ذهنــك وأشــر بهــا قلبــك وهــو أن الخــالق تبــارك وتعــالى خلــق اإلنســان بــالحق 
وطبعه على حبه ولم يصدر عنه مخلـوق إال بالقـدرة العليـة المـؤثرة فـي كـل حـادث وال ينسـب تعـالى وتبـارك 

د خلــق اإلنســان لمحبتــه وركــب فيــه الــنفس المطبوعــة علــى إال إلــى الحكــم بالعــدل واإلنصــاف واإلحســان وقــ
  الميل إلى الشهوات وجعل له االستطاعة وجعل هذه الحواس الخمس سببًا للنعيم أو للجحيم.

قــال شــماس: ألنــه خلــق اإلنســان للتعلــق واليــدين للعمــل والــرجلين للمشــي والبصــر  ؟قــال الغــالم: وكيــف ذلــك
واحدة من هذه الحـواس اسـتطاعة وهيجهـا علـى العمـل والحركـة وأمـر للنظر واألذنين للسمع وقد أعطى كل 

كل واحد منها أن ال تعمل إال برضاه والذي يرضاه من النطق الصدق وترك ما هو ضده الـذي هـو الكـذب 



ومما يرضيه من البصر صرف النظر إلـى مـا يحبـه اهللا وتـرك ضـده وهـو صـرف النظـر إلـى مـا يكرهـه اهللا 
مما يرضيه من السمع أن ال يسمع إال إلـى الحـق كالموعظـة مـا فـي كتـب اهللا وتـرك كالنظر إلى الشهوات و 

ضــده وهــو أن يســمع مــا يوجــب ســخط اهللا وممــا يرضــيه مــن اليــدين أن ال يقــدر مــا حولهمــا اهللا بــل يصــرفاه 
  على وجه يرضيه وترك ضده وهو اإلمساك أو صرف ما حولهما اهللا في معصية.

ون سـعيهما فـي الخيـر كقصـد التعلـيم وتـرك ضـده وهـو أن يمشـيا فـي سـبيل ومما يرضيه من الرجلين أن يكـ
اهللا وما سوى ذلك مـن الشـهوات التـي يعملهـا اإلنسـان فإنـه يصـدر مـن الجسـد بـأمر الـروح. ثـم الشـهوة التـي 
تصدر مـن الجسـد نوعـان شـهوة التناسـل وشـهوة الـبطن، فالـذي يرضـي اهللا مـن شـهوة التناسـل أنهـا ال تكـون 

  وسخطه أن تكون حرامًا. إال حالالً 
وأما شهوة البطن فاألكل والشرب، والذي يرضي اهللا من ذلك أن ال يتعـاطى منـه كـل واحـد إال مـا أحلـه لـه  

قليًال كان أو كثيرًا ويحمد اهللا ويشكره والذي يغضب اهللا منه أن يتناول ما ليس له بحق ومـا سـوى ذلـك مـن 
كـل شـيٍء وال يرضـى إال الخيـر وأمـر كـل عضـو مـن أعضـاء هذه األحكـام باطـل، وقـد علمـت أن اهللا خلـق 

  الجسد أن يفعل ما أوجبه عليه ألنه هو العليم الحكيم.
قال الغالم: فأخبرني هل سـبق فـي علـم اهللا جلـت قدرتـه أن آدم يأكـل مـن الشـجرة التـي نهـاه اهللا عنهـا حتـى 

  كان من أمره ما كان وبذلك خرج من الطاعة إلى المعصية.
نعم أيها العالم قد سبق ذلك في علم اهللا تعالى قبل أن يخلق آدم وبيان ذلك ودليله مـا تقـدم لـه قال شماس: 

مــن التحــذير عــن األكــل وٕاعالمــه أنــه إذا أكــل منهــا يكــون عاصــيًا وذلــك مــن طريــق العــدل واإلنصــاف لــئال 
رة والمعتبـة جـرى يكون آلدم حجة يحتج بها على ربه فلما أن سقط في الورطـة والهفـوة وعظمـت عليـه المعيـ

ذلك في نسله من بعده فبعث اهللا تعالى األنبياء والرسل وأعطـاهم كتبـًا فأعلمونـا بالشـرائع وبينـوا لنـا مـا فيهـا 
من المواعظ واألحكام وفصلوه لنا وأوضحوا لنا السبيل الموصـل وبينـوا لنـا مـا يجـب أن نفعلـه ومـا يجـب أن 

  نتركه فنحن مسلطون باإلستطاعة.
الحــدود فقــد أصــاب وربــح ومــن تعــدى هــذه الحــدود وعمــل بغيــر هــذه الوصــايا فقــد خــالف  فمــن عمــل بهــذه

وخسر في الدارين وهذه سبيل الخير والشر فقد علمت أن اهللا قادر علـى جميـع األشـياء ومـا خلـق الشـهوات 
وجـه الحـرام لنا إال برضاه وٕارادته وأمرنا أن نأخذها على وجـه الحـالل لتكـون لنـا خيـرًا وٕاذا اسـتعملناها علـى 

فأنهـــا تكـــون لنـــا شـــرًا فمـــا أصـــابنا مـــن حســـية فمـــن اهللا تعـــالى ومـــا أصـــابنا مـــن ســـيئة فمـــن أنفســـنا معاشـــر 
  المخلوقين ال من الخالق تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبيرًا.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة عشرة بعد التسعمائة 
الملك السعيد أن الغالم ابـن الملـك جليعـاد لمـا سـأل الـوزير شماسـًا عـن هـذه المسـائل ورد  قالت: بلغني أيها

له أجوبتها قال له ما وصفته لي مما ينسب إلـى اهللا تعـالى وممـا ينسـب إلـى خلقـه فقـد فهمتـه فـأخبرني عـن 



كهم الـذكرى هذا األمر الذي حير علي فرط التعجب منه فأني عجبـت مـن ولـد آدم وغفلـتهم عـن اآلخـرة وتـر 
  لها ومحبتهم للدنيا وقد علموا أنهم يتركونها ويخرجون منها وهم صاغرون.

قال شماس نعم فأن الـذي تـراه مـن تغيرهـا وغـدرها بأهلهـا دليـل علـى أنـه ال يـدوم لصـاحب النعـيم نعيمـه وال 
بـد أن يتغيـر حالـه لصاحب البالء بالؤه فليس يأمن لصاحبها تغيرها وٕان كان قادرًا عليهـا ومغبتطـًا بهـا فـال 

ويسرع إليه اإلنتقال وليس اإلنسان منها على ثقة وال ينتفع بما هو مـن زخرفهـا وحيـث عرفنـا ذلـك عرفنـا أن 
أسوأ الناس حاًال من أعتـز بهـا وسـهى عـن اآلخـرة وأن ذلـك النعـيم الـذي قـد أصـابه، ال يعـادل ذلـك الخـوف 

علمنـا أنـه لـو كـان العبـد يعلـم مـا يصـيبه عنـد حضـور والمشقة واألهوال التي تحصل له بعد اإلنتقـال منهـا و 
  الموت وفراقه ما هو فيه من اللذات والنعيم لرفض الدنيا وما فيها وتيقنا أن اآلخرة خير لنا وأنفع.

قــال الغــالم أيهــا العــالم قــد زالــت هــذه الظلمــة التــي كانــت علــى قلبــي بمصــباحك المضــيء وأرشــدتني إلــى 
الحــق وأعطيتنــي ســراجًا أنظــر بــه فعنــد ذلــك قــام أحــد الحكمــاء الــذين كــانوا  الســبيل التــي ســلكتها مــن أتبــاع

بالحضــرة وقــال أنــه إذا كــان زمــان الربيــع فــال بــد أن يطلــب األرنــب مــع الفيــل مرعــى وقــد ســمعت منكمــا مــن 
 المسائل والتفاسير ما لم أرني أسمعه أبدا فدعاني ذلك إلى أن أسألكما فأخبراني مـا خيـر مواهـب الـدنيا قـال

الغالم: صـحة الجسـم ورزٌق حـالل وولـٌد صـالح قـال فـأخبراني مـا الكبيـر فهـو مـا صـبر لـه أصـغر منـه وأمـا 
الصــغير فهــو مــا صــبر ألكبــر منــه قــال فــأخبراني مــا األربعــة أشــياء التــي تجتمــع الخالئــق فيهــا قــال الغــالم: 

ت قـال فمـا الثالثـة أشـياء ال تجتمع الخالئق في الطعام والشراب ولذة النور وشهوة النساء وفي سـكرات المـو 
  .؟يقدر أحد على تنحية القباحة عنها

قـال الغـالم: الكـذب  ؟قال الغـالم: الحماقـة وخسـة الطبـع والكـذب قـال: فـأي الكـذب أحسـن مـع أنـه كلـه قبـيح
قـال الغـالم: كـان  ؟الذي يضع عن صاحبه الضرر ويجر النفع قال: وأي الصدق قبـيح وأن كـان كلـه حسـناً 

قال الغالم: إذا أعجب اإلنسان بمـا لـيس عنـده، قـال:  ؟عنده وٕاعجابه به، قال: وما أقبح القبيحاإلنسان بما 
  قال الغالم: من كان ليس له همة إال في شيٍء يضعه في بطنه. ؟فأي الرجال أحمق

قال شماس: أيها الملك أنت ملكنا ولكن نحب أن تعهد لولدك بالملك من بعدك ونحن الخول والرعية فعنـد  
ك حــث الملــك مــن حضــر مــن العلمــاء والنــاس علــى أن مــا ســمعوه منــه يحفظونــه ويعملــون بــه وأمــرهم أن ذلــ

يمتثلوا أمر ابنه فإنه جعله ولـي عهـده مـن بعـده ليكـون خليفـة علـى ملـك والـده وأخـذ العهـد علـى جميـع أهـل 
ينكثـوا عليـه أمـره، فلمـا  مملكته من العلماء والشجعان والشيوخ والصبيان وبقيـة النـاس أن ال يتخلـوا عليـه وال

أتى على ابن الملك سبع عشر سـنة مـرض الملـك مرضـًا شـديدًا حتـى أشـرف علـى المـوت فلمـا أيقـن الملـك 
أن الملــك قــد نــزل بــه قــال ألهلــه: هــذا داء المــوت قــد نــزل بــي فــادعوا إلــي أقــاربي وولــدي وأجمعــوا إلــي أهــل 

وا النـاس القـريبين وجهـزوا بالنـداء للنـاس البعيـدين مملكتي حتى ال يبقى منهم أحٌد إال ويحضـر فخرجـوا ونـاد
حتى حضروا جميعهم ودخلوا على الملك، ثم قالوا له: كيف أنت أيها الملك وكيف تـرى نفسـك مـن مرضـك 

قال لهم الملك: إن مرضي هذا هو القاضي وقد نفذ السهم بما قدره اهللا تعالى علي وأنا اآلن في آخـر  ؟هذا
ل يوم من أيام اآلخرة، ثم قال البنه: ادن مني فدنا منه الغالم وهـو يبكـي بكـاًء شـديدًا يوم من أيام الدنيا وأو 



حتى كاد أن يبل فراشه والملك قد دمعـت عينـاه وبكـى كـل مـن حضـر ثـم قـال الملـك لولـده: ال تبـك يـا ابنـي 
وأعمـل خيـرًا  فأني لست بأول من جرى لـه هـذا األمـر المحتـوم ألنـه جـار علـى جميـع مـا خلقـه اهللا فـاتق اهللا

يسبقك إلى الموضع الذي تقصده جميع الخالئق وال تطع الهوى واشغل نفسك بذكر اهللا في قيامـك وقعـودك 
  ويقظتك ونومك واجعل الحق نصب عينيك وهذا آخر كالمي معك والسالم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثالثة عشرة بعد التسعمائة 
بلغنــي أيهـا الملــك الســعيد أن الملـك جليعــاد لمــا أوصـى ولــده بهــذه الوصـية وعهــد لــه الملـك مــن بعــده قالـت: 

قال الغالم ألبيـه: قـد علمـت يـا أبـي أنـي لـم أزل لـك مطيعـًا ولوصـيتك حافظـًا وألمـرك منفـذًا ولرضـاك طالبـًا 
رق وال أقــدر علــى وأنــت لــي نعــم األب فكيــف أخــرج بعــد موتــك عمــا ترضــى بــه وأنــت بعــد حســن تربيتــي مفــا

  ردك وعلى هذا حفظت وصيتك وصرت بها سعيدًا وصار لي النصيب األكبر.
فقال له الملك وهو في غاية اإلستغراق من سكرات الموت: يـا ابنـي إلـزم عشـر خصـاٍل ينفعـك اهللا بهـن فـي 

وف وٕاذا الدنيا واآلخر وهن: إذا اغتظت فاكظم غيظك وٕاذا بليت فاصبر وٕاذا نطقت فاصـدق وٕاذا وعـدت فـأ
حكمت فأعدل وٕاذا قدرت فاعطف واكر قوادك وأصفح عن أعدائك وأبذل معروفك لعدوك وكف أذاك عنه. 
وٕالـزم أيضـًا عشـر خصـال أخـرى ينفـك اهللا بهـا فـي أهـل مملكتـك وهـن: إذا قسـمت فأعـدل وٕاذا عاقبـت بحــق 

إلســتقامة علــى الشــرائع فــال تجــر وٕاذا عاهــدت فــأوف بعهــدك وأقبــل النصــح وأتــرك الالجاجــة وٕالــزم الرعيــة با
  والسنن الحميدة وكن حاكمًا عادًال بين الناس حتى يحبك كبيرهم وصغيرهم ويخافك غاتيهم ومفسدهم.

ثم قال للحاضرين العلماء واألمـراء الـذين كـانوا حاضـرين عهـده لولـده بالملـك مـن بعـده: إيـاكم ومخالفـة أمـر 
رضـكم وتفريقـًا لجمعكـم وضـررًا ألبـدانكم وتلفـًا ألمـوالكم ملككم وترك اإلستماع لكثيركم فإن في ذلك هالكًا أل

فتشمت بكم أعداؤكم وها أنتم علمتم ما عاهدتموني عليه فهكذا يكون عهدكم مع هذا الغـالم والميثـاق الـذي 
بينــي وبيــنكم وبينــه وعلــيكم بالســمع والطاعــة ألمــره ألن فــي ذلــك صــالح أحــوالكم واثبتــوا معــه علــى مــا كنــتم 

  وركم ويحسن حالكم وها هو ذا ملككم وولي نعمتكم والسالم.معي فستقيم أم
ثم بعد هذا اشتدت به سكرات الموت والتجم لسانه فضم إليـه ابنـه وقبلـه وشـكر اهللا ثـم قضـى نحبـه وطلعـت 

  روحه فناح عليه جميع رعيته وأهل مملكته ثم أنهم كفنوه ودفنوه بإكراٍم وتبجيٍل وٕاعظاٍم.
لبســوه حلــة الملــك وتوجــوه بتــاج والــده وألبســوه الخــاتم فــي إصــبعه وأجلســوه علــى ثــم رجعــوا والغــالم معهــم فأ 

ســرير الملــك فســار الغــالم فــيهم بســير أبيــه مــن الحكــم والعــدل واإلحســان مــدًة يســيرًة ثــم تعرضــت لــه الــدنيا 
نبــذ وجذبتــه بشــهواتها فاســتغنم لــذاتها وأقبــل علــى زخــارف أمورهــا وتــرك مــا كــان قلــده بــه أبــوه مــن المواثيــق و 

الطاعة لوالده وأهمل مملكته ومشى فيما هو هالكه واشتد بـه حـب النسـاء فسـار ال يسـمع بـامرأٍة حسـناء إال 
ويرسل إليها ويتـزوج بهـا فجمـع مـن النسـاء عـدٌد أكثـر ممـا جمـع سـليمان بـن دواد ملـك بنـي إسـرائيل وصـار 

 يخـرج مـن عنـدهن وال يسـأل عـن يختلي كل يـوٍم بطائفـٍة مـنهن ويسـتمر مـع مـن يختلـي بهـن شـهرًا كـامًال ال
  ملكه وال عن حكمه وال ينظر في مظلمة من يشكوا إليه من رعيته وٕاذا كاتبوه فال يرد لهم جوابًا.



فلما رأوا منه ذلك وعاينوا ما هو منطٍو عليه من ترك النظر فـي أمـورهم وٕاهمالـه ألمـور دولتـه وأمـور رعيتـه 
ذلـك علـيهم وأقبـل بعضـهم علـى بعـٍض يتالومـون فقـال بعضـهم تحققوا أنهم عن قليٍل يحل بهـم الـبالء فشـق 

لبعٍض: امشوا بنا إلى شماٍس كبيٍر وزرائه نقص عليـه أمرنـا ونعرفـه مـا يكـون مـن أمـر هـذا الملـك لينصـحه 
  وٕاال فعن قليل يحل بنا البالء فإن هذا الملك قد أدهشته الدنيا بلذاتها وختنته بأشطانها.

لــه: أيهــا العــالم الحكــيم أن هــذا الملــك قــد أدهشــته الــدنيا بلــذاتها وختنتــه بأشــطانها  فقــاموا وأتــوا شماســًا وقــالوا
فأقبل على الباطل وسعى في فساد مملكتـه تفسـد العامـة ويصـير أمرنـا إلـى الهـالك وسـببه أننـا نمكـث شـهرًا 

فـع إليـه حاجـًة وال ينظـر كامًال وأيامًا ما نراه وال يبرز إلينا من عنده أمن ال للـوزير وال لغيـره وال يمكـن أن تر 
فــي حكومــٍة وال يتعهــد حــال أحــٍد مــن رعيتــه لغفلتــه عــنهم وأننــا قــد أتينــا إليــك لنخبــرك بحقيقــة األمــور وألنــك 
أكبرنا وأكمل منا وليس ينبغي أن يكـون بـالٍء فـي أرٍض أنـت مقـيٍم بهـا ألنـك أقـدر النـاس علـى إصـالح هـذا 

  لى اهللا.الملك فانطلق وكلمه لعله يقبل كالمك ويرجع إ
فقام شماس ومضى إلى حيث اجتمع بمن يمكنه الوصول إليه وقال له: أيها الولـد الجيـد أسـألك أن تسـتأذن 
لي في الدخول للملك ألن عندي أمٌر أريد أنظر وجهه وأخبره به وأسمع ما يجيبنـي بـه عنـه، فأجـاب الغـالم 

ال أنـا فطـول هـذه المـدة مـا رأيـت لـه وجهـًا قائًال: واهللا يـا سـيدي منـذ شـهر لـم يـأذن ألحـد فـي الـدخول عليـه و 
ولكن أدلك على من يستأذنه لك وهو أنـك تتعلـق بالوصـيف الفـالن الـذي يقـوم علـى رأسـه ويأخـذ لـه الطعـام 

  من المطبخ فإذا خرج إلى المطبخ ليأخذ الطعام اسأله عما بدا لك فأنه يفعل لك ما تريده.
ا بالرصـيف أقبـل وأراد الـدخول إلـى المطـبخ فكلمـه شـماس فانطلق شماس إلى باب المطـبخ وجلـس قلـيًال وٕاذ

قائًال له: يا بني أحب أن اجتمع بالملك ألخبره بكالم يخصـه فمـن فضـلك إذا فـرغ مـن غدائـه وطابـت نفسـه 
أن تكلمه لي وتأخذ لـي منـه إذنـًا بالـدخول عليـه لكـي أكلمـه بمـا يليـق بـه فقـال الوصـيف سـمعًا وطاعـًة فلمـا 

وتوجـه إلـى الملـك وأكـل منـه وطابـت نفسـه قـال لـه الوصـيف: إن شماسـًا واقفـًا بالبـاب  أخذ الوصيف الطعام
يريد منك اإلذن فـي الـدخول عليـك ليعلمـك بـأمور تخـتص بـك ففـزع الملـك وارتـاب مـن ذلـك وأمـر الوصـيف 

  بإدخاله عليه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  مائة وفي الليلة الرابعة عشرة بعد التسع
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك لمــا أمــر الوصــيف بإدخــال شــماس عليــه خــرج الوصــيف إلــى  

شــماس ودعــاه إلــى الــدخول فلمــا دخــل علــى الملــك خــر هللا ســاجدًا وقبــل يــد الملــك ودعــا لــه فقــال الملــك: مــا 
ملك وقد اشـتقت إليـك فقال له: إن لي مدة لم أر وجه سيدي ال ؟أصابك يا شماس حتى طلبت الدخول علي

كثيرًا فها أنا شاهدت أطلعتك وجئت إليك بكالٍم أذكره لك أيهـا الملـك المؤيـد بكـل نعمـٍة فقـال لـه: قـل مـا بـدا 
لك، فقال شـماس: اعلـم أيهـا الملـك إن اهللا تعـالى رزقـك مـن العلـم والحكمـة علـى حداثـة سـنك مـن لـم يرزقـه 

لملـك وٕان اهللا يحـب أنـك ال تخـرج عمـا حولـك إلـى غيـره سـبب أحدًا من الملوك قبلك وأن اهللا تمم لـك ذلـك با



عصــيانك فــال تحاربــه بــذخائرك بــل ينبغــي أن تكــون لوصــاياه حافظــًا وألمــوره جائعــًا ألنــي قــد رأيتــك منــذ أيــام 
قالئل نسيت أباك ووصيته ورفضت عهده وأضـعت نصـيحته وكالمـه وزهـدت فـي عدلـه وأحكامـه ولـم تـذكر 

قــال شـماس: إنــك تركــت تعهــد أمــور  ؟ها بشـكره قــال الملــك: وكيــف ذلـك ومــا ســببهنعمـة اهللا عليــك ولــم تعيــذ
مملكتك وما قلدك إياه اهللا من أمور رعيتك وأقبلت علـى الـنفس فمـا حسـنته لـك مـن قليـل شـهوات الـدنيا وقـد 
 قيل: أن إصالح الملك والدين والرعية مما ينبغي للملك أن يحافظ عليه والرأي عندي أن تحسـن النظـر فـي

عاقبتــك فإنــك تجــد الســبيل الواضــح الــذي فيــه النجــاة وال تقبــل علــى اللــذة القليلــة الفانيــة الموصــلة إلــى ورطــة 
قــال شــماس: قــد بلغنــي أن  ؟الهــالك فيصــيبك مــا أصــاب صــياد الســمك فقــال لــه الملــك: وكيــف كــان ذلــك

لجسـر أبصـر سـمكًة صيادًا قد أتى إلى نهٍر ليصطاد منـه علـى عادتـه فلمـا وصـل إلـى النهـر ومشـى علـى ا
عظيمــًة فقــال فــي نفســه: لــيس لــي حاجــة بالمقــام تهنــا فأنــا أمشــي وأتبــع هــذه الســمكة إلــى حيــث تــذهب حتــى 
آخذها وهي تغنني عـن الصـيد مـدة أيـاٍم فتعـرى مـن ثيابـه ونـزل خلـف السـمكة وأخـذها جريـان المـاء إلـى أن 

، فلما رأى ما قـد صـنع بـه جريـان المـاء ظفر بالسمكة وقبض عليها ثم التفت فوجد نفسه بعيدًا عن الشاطئ
لم يترك السمكة ويرجع بل خاطر بنفسه وقبض عليها بيديه وتـرك جسـده سـابحًا مـع جريـان المـاء، فمـا زال 
يسحبه الماء إلى أن رماه في وسط دوامٍة ال يدخلها أحٌد ويخلص منها فصار يصيح ويقـول: أنقـذوا الغريـق 

ر وقــالوا لــه: مــا شــأنك ومــا دهــاك حتــى ألقيــت بنفســك فــي هــذا الخطــر فأتـاه نــاٌس مــن المحــافظين علــى البحــ
فقال لهم: أنا الذي تركت السبيل الواضـح الـذي فيـه النجـاة وأقبلـت علـى الهـوى والتهلكـة، فقـالوا: يـا  ؟العظيم

هذا كيف تركت سـبيل النجـاة وأدخلـت نفسـك فـي هـذه التهلكـة وأنـت تعـرف مـن قـديٍم أنـه مـا دخـل تهنـا أحـٌد 
فما الذي منعك عن رمي ما في يدك ونجاة نفسك فكنت تنقذ روحك وال تقـع فـي هـذا الهـالك الـذي ال وسلم 

نجاة منه فألن ليس أحٌد منا ينقذك مـن هـذه التهلكـة فقطـع الرجـل الرجـاء مـن حياتـه وفقـد مـا كـان بيـده ممـا 
جـل أن تـدع هـذا األمـر حملته نفسه عليه وهلـك هالكـًا عظيمـًا ومـا ضـربت لـك أيهـا الملـك هـذا المثـل إال أل

الحقير الذي فيه اللهو عن مصالحك وتنظر فيما أنت متقلٌد به من سياسة رعيتك والقيام بنظام ملكـك حتـى 
  ال يرى أحٌد فيك عيبًا.

قال شماس: إذا كان فـي غـٍد وأنـت بخيـٍر وعافيـة ائـذن للنـاس فـي الـدخول  ؟قال الملك: فما الذي تأمرني به
وأعتـذر إلـيهم ثـم عـدهم مـن نفسـك بـالخير وحسـن السـيرة، فقـال الملـك: يـا شـماس عليك وأنظر فـي أحـوالهم 

أنك تكلمت بالصواب وأني فاعل ما نصحتني به في غد إن شاء اهللا تعالى. فخرج شـماس مـن عنـده وأعلـم 
  الناس بكل ما ذكره له.

لـيهم ووعـدهم أن فلما أصبح الصباح خرج الملك من حجابه وأذن للنـاس فـي الـدخول عليـه وصـار يعتـذر إ 
يصــنع لهــم مــا يحبــون فرضــوا بــذلك وانصــرفوا وســار كــل واحــٍد إلــى منزلــه ثــم أن بعــض نســاء الملــك وكانــت 
أحــبهن إليــه وأكــرمهن عنــده قــد دخلــت عليــه فرأتــه متغيــر اللــون متفكــرًا فــي أمــوره بســبب مــا ســمعه مــن كبيــر 

فقال لها: ال إنما استغرقتني اللـذات عـن  ؟وزرائه فقالت: ما لي أراك أيها الملك قلق النفس هل تشتكي شيئاً 
شؤوني فما لي ولهذه الغفلة عن أحوالي وعن أحوال رعيتي وٕان استمريت على ذلك فعـن قليـٍل يخـرج ملكـي 



مــن يــدي، فأجابتــه قائلــًة: إنــي أراك أيهــا الملــك مــع عمالــك ووزرائــك مغشوشــًا فإنمــا يريــدون نكايتــك وكيــدك 
للــذة وال تغــنم نعيمــًا وال راحــًة بــل يريــدون أن تقضــي عمــرك فــي دفــاع حتــى ال تحصــل لــك مــن ملكــك هــذه ا

المشــقة عــنهم حتــى أن عمــرك يفنــى بالنصــب والتعــب وتكــون مثــل الــذي قتــل نفســه إلصــالح غيــره أو تكــون 
فقالـت: ذكـروا أن سـبعًة مـن اللصـوص خرجـوا ذات  ؟مثل الفتـى واللصـوص، فقـال الملـك: وكيـف كـان ذلـك

م فمروا على بستان فيه جوز رطب فدخلوا ذلك البستان وٕاذا هم بولـٍد صـغيٍر واقـف يوم يسرقون على عادته
بينهم فقالوا: يا فتى هل لك أن تدخل معنا هذا البستان وتطلع هذه الشجرة وتأكل من جوزها كفايتك وترمـي 

  فأجابهم الفتى إلى ذلك ودخل معهم. ؟لنا منها جوزاً 
 المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم 

 

  وفي الليلة الخامسة عشرة بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الفتــى لمــا أجــاب اللصــوص ودخــل معهــم قــال بعضــهم لــبعض: انظــروا 
إلى أخينا وأصغرنا فاصعدوه فقالوا: ما نرى فينا ألطف من هـذا الفتـى. فلمـا أصـعده قـالوا: يـا فتـى ال تلمـس 

فقـالوا لـه أقعـد فـي وسـطها وحـرك كـل  ؟راك أخـوك فيؤذيـك فقـال الفتـى: وكيـف أفعـلمن الشـجرة شـيئًا لـئال يـ
غصٍن منها تحريكًا قويًا حتى يتناثر ما فيه فنلتقطه وٕاذا فرغ ما فيها ونزلت إلينا فخذ نصيبك مما التقطناه، 

  فلما صعد الفتى على الشجرة صار يحرك كل غصن وحده أتجوز يتناثر منه واللصوص يجمعونه.
 ؟بينما هم كذلك وٕاذا بصاحب الشجرة واقف عندهم وهـم علـى ذلـك الحـال فقـال لهـم: مـا لكـم ولهـذه الشـجرةف

فقالوا له: لم نأخذ منها شيئًا، غير أننا مررنا بها فرأينا هذا الفتى فوقها فاعتقدنا أنه صاحبها فطلبنا منـه أن 
لنا ذنٌب، فقال صاحب الشـجرة للغـالم: يطعمنا منها فهز بعض األغصان حتى انتثر منها أتجوز ونحن ما 

فقال: كذب هؤالء ولكن أنا أقول لك الحق وهو أننا أتينا جميعـًا إلـى هنـا فـأمروني بالصـعود  ؟فما تقول أنت
علــى هــذه الشــجرة ألهــز األغصــان كــي ينتثــر أتجــوز علــيهم فامتثلــت أمــرهم فقــال لــه صــاحب الشــجرة: لقــد 

فقــال الغــالم: مــا أكلــت منهــا شــيئًا. فقــال لــه  ؟ت بأكــل شــيٍء منهــاألقيــت نفســك فــي بــالٍء عظــيٍم وهــل انتفعــ
صاحب الشجرة: لقد علمت اآلن حماقتك وجهلـك وهـو أنـك سـعيت فـي تلـف نفسـك إلصـالح غيـرك ثـم قـال 
اللصــوص: مــا لــي علــيكم ســبيل أمضــوا إلــى ســبيلكم وقــبض علــى الولــد وعاقبــه وهكــذا وزراؤك وأهــل دولتــك 

مرهم ويفعلوا بك مثل ما فعل اللصوص بالفتى فقال الملك: حقًا ما قلتيه ولقـد يريدون أن يهلكوك إلصالح أ
صــدقت فــي خبــرك فأنــا ال أخــرج إلــيهم وال أتــرك لــذاتي، ثــم بــات مــع زوجتــه فــي أرغــد عــيش إلــى أن أصــبح 
الصـــباح فقـــام الـــوزير وجمـــع أربـــاب الدولـــة مـــع مـــن حضـــر معهـــم مـــن الرعيـــة ثـــم جـــاؤوا إلـــى بـــاب الملـــك 

  حين فلم يفتح لهم الباب ولم يخرج إليهم ولم يأذن لهم بالدخول عليه.مستبشرين فر 
فلما يئسوا من ذلك قالوا لشماس: أيها الوزير الفاضـل والحكـيم الكامـل أمـا تـرى حـال هـذا الصـبي الصـغير  

السن القليل العقل، الذي قد جمع إلـى ذنوبـه الكـذب فـانظر وعـده لـك كيـف أخلفـه ولـم يـوف بمـا وعـده وهـذا 
يجـب أن نضـيفه إلـى ذنوبـه ولكـن نرجـو أن تـدخل إليـه ثانيـًا وتنظـر مـا السـبب فـي تـأخيره ومنعـه عـن  ذنبٌ 



الخروج فإنـا غيـر منكـرين علـى طباعـه الذميمـة مثـل هـذا األمـر فإنـه بلـغ غايـة القسـاوة ثـم أن شـماس توجـه 
سـير مـن اللـذة وتركـت إليه ودخـل عليـه وقـال: السـالم عليـك أيهـا الملـك مـا لـي أراك قـد أقبلـت علـى شـيٍء ي

األمـر الكبيــر الــذي ينبغـي االعتنــاء بــه وكنــت مثـل الــذي لــه ناقـٌة وهــو منطــو أعلــى لبنهـا فألهــاه حســن لبنهــا 
عن زمامها فأقبل يومًا على حلبها ولم يعتن بزمامها، فلما أحسـت الناقـة بتـرك الزمـام جـذبت نفسـها وطلبـت 

ر مــا لقيــه أكثــر مــن نفعــه فــانظر أيهــا الملــك فيمــا فيــه الفضــاء فصــار الرجــل فاقــد اللــبن والناقــة مــع أن ضــر 
صــالح نفســك ورعيتــك فأنــه لــيس ينبغــي للرجــل أن يــديم الجلــوس علــى بــاب المطــبخ مــن أجــل حاجتــه إلــى 
الطعام وال ينبغي له أن يكثر الجلوس مع النساء من أجل ميله إليهن وكما أن الرجل يبتغي مـن الطعـام مـا 

مــا يــدفع ألــم العطــش كــذلك ينبغــي للرجــل العاقــل أن يكتفــي مــن هــذه األربعــة يــدفع ألــم الجــوع ومــن الشــراب 
والعشــرين ســاعًة بســاعتين للنســاء فــي كــل نهــار ويصــرف البــاقي فــي مصــالح نفســه وفــي مصــالح رعيتــه وال 
يطيل المكث مع النساء وال الخلوة بهن أكثر مـن سـاعتين فـأن ذلـك فيـه مضـرٌة لنقلـه وبدنـه ألنهـن ال يـأمرن 

وال يرشدن إليه وال ينبغي أن يقبل منهن قـوًال وال فعـًال وقـد بلغنـي أن أناسـًا كثيـرًة هلكـوا بسـبب نسـائهم بخيٍر 
  فمنهم رجل هلك من اجتماعه بزوجته لكونه أطاعها فيما أمرته.

قال شماس: زعموا أن رجًال كـان لـه زوجـة وكـان يحبهـا وكانـت مكرمـًة عنـده  ؟فقال الملك: وكيف كان ذلك
ع قولها ويعمل برأيها وكان له بستان غرسه بيده جديدًا فكان يأتي إليه كـل يـوٍم ليصـلحه ويسـقيه، فكان يسم

فقـال لهـا: كـل مـا تحبينـه وتريدينـه وهـا أنـا  ؟فقالت له زوجته يومًا من األيـام: أي شـيٍء غرسـت فـي بسـتانك
أدعـوا لـك دعـوًة صـالحًة مجتهد في إصالحه وسقيه فقالت له: هـل لـك أن تأخـذني وتفرجنـي فيـه حتـى أراه و 

فقال: نعم أمهليني حتى آتي إليك في غٍد وأخذك فلما أصبح الرجل أخذ زوجته معـه  ؟فإن دعائي مستجاب
وتوجه بها إلى البستان ودخال فيه وفي حال دخولهما نظر إليهما اثنان من الشبان على بعٍد فقال بعضـهما 

ومــا دخــال هــذا البســتان إال ليزنيــا فيــه فتبعاهمــا لينظــرا مــا لــبعٍض: إن هــذا الرجــل زاٍن وٕان هــذه المــرأة زانيــة 
يكون من أمرهما فأما الشابان فإنهما وقفا على جانب البستان وأما الرجل وزوجته فأنهمـا لمـا دخـال البسـتان 
واستقرا فيه قال الرجل لزوجته: ادعي لي الدعوى التي وعدتني بها فقالت: ال ادعو لـك حتـى تقـوم بحـاجتي 

تغيهــا النســاء مــن الرجــال فقــال لهــا: ويحــك أيتهــا المــرأة أمــا كــان منــي فــي البيــت كفايــًة وههنــا أخــاف التــي تب
فقالـت: فـال نبـال مـن ذلـك  ؟على نفسي من الفضيحة وربما أشغلتني عن مصالحي أما تخافين أن يرانا أحدٌ 

على سقيه في أي وقـت أردت  ألننا لم نرتكب فاحشًة وال حرامًا وأما سقي هذا البستان ففيه مهلة وأنت قادرٌ 
ولــم تقبــل منــه عــذرًا وال حجــة وألحــت عليــه فــي طلــب النكــاح فعنــد ذلــك قــام ونــام معهــا فعنــدما أبصــراهما 
الشابان المذكوران وثبا عليهما وأمسكاهما وقاال لهما: ال نطلقكما ألنكما من الزناة وٕان لم نواقـع المـرأة نرفـع 

ا إن هذه زوجتي وأنـا صـاحب البسـتان. فمـا سـمعا لـه كالمـًا بـل نهضـا أمرنا إلى الحاكم. فقال لهما: ويحكم
على المرأة فعند ذلك صـاحت واسـتغاثت بزوجهـا قائلـًة لـه: ال تـدع الرجـال يفضـحونني، فأقبـل نحوهمـا وهـو 

  يستغيث، فرجع إليه واحٌد منهما وضربه بخنجره فقتله وأتيا المرأة وفضحاها.
 كالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن ال



 

  وفي الليلة السادسة عشرة بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب لما قتل زوج المرأة رجع الشابان إلى المـرأة وفضـحاها وٕانمـا قلنـا 
لك هذا أيها الملك لتعلم أنه ليس ينبغي للرجل أن يسمع مـن المـرأة كالمـًا وال يطيعهـا فـي أمـٍر وال يقبـل لهـا 

أيًا في مشور وٕاياك أن تلبس ثوب الجهل بعد ثوب الحكمة والعلم أو تتبع الـرأي الفاسـد بعـد معرفتـك للـرأي ر 
  الرشيد النافع فال تتبع لذًة يسيرة مصيرها إلى الفساد ومآلها إلى الخسران الزائد الشديد.

فخــرج شــماس إلــى  فلمــا ســمع الملــك ذلــك مــن شــماس قــال لــه: ثــاني غــٍد أخــرج إلــيهم إن شــاء اهللا تعــالى 
الحاضرين من كبراء المملكة وأعلمهم بما قال الملك، فبلغ المرأة ما قاله شماس فـدخلت علـى الملـك وقالـت 
لــه إنمــا الرعيــة عبيــد للملــك واآلن رأيــت أنــك أيهــا الملــك عبــٌد لرعيتــك بحيــث تهــاجم وتخــاف شــرهم وهــم إنمــا 

ك وٕان وجـدوك شـجاعًا هـابوك وكـذلك يفعـل وزراء يريدون أن يختبـروا باطنـك فـإن وجـدوك ضـعيفًا تهـاونوا بـ
السوء بملكهم، ألن حيلهم كثيرٌة وقـد أوضـحت لـك حقيقـة كيـدهم فـإن وافقـتهم علـى مـا يريـدون أخرجـوك مـن 
أمــرك إلــى مــرادهم ولــم يزالــوا ينقلونــك مــن أمــٍر إلــى أمــٍر حتــى يوقعــك فــي الهلكــة ويكــون مثلــك مثــل التــاجر 

ن ذلك قالت: بلغنـي أنـه كـان تـاجٌر لـه مـاٌل كثيـٌر فـانطلق بتجـارة ليبيعهـا واللصوص. فقال الملك: وكيف كا
  في بعض المدن.

فلمـــا انتهـــى إلـــى المدينـــة اكتـــرى لـــه منـــزًال ونـــزل فيـــه فنظـــره لصـــوٌص كـــانوا يراقبـــون التجـــار لســـرقة متـــاعهم 
ك فقـال لهـم رئيسـهم أنـا فانطلقوا إلى منزل ذلك التاجر واحتالوا في الدخول عليه فلم يجدوا لهم سبيًال إلى ذل

أكفيكم أمره، ثم أنه انطلق فلـبس ثيـاب األطبـاء وجعـل علـى عاتقـه جرابـًا فيـه شـيء مـن الـدواء وأقبـل ينـادي 
 ؟من يحتاج إلى طبيب حتى وصل إلى منزل ذلك التاجر فرآه جالسًا علـى غـداءه فقـال لـه: أتريـد لـك طبيبـاً 

معــي فقعــد اللــص مقابلــه وجعــل يأكــل معــه وكــان ذلــك فقــال: لســت محتاجــًا إلــى الطبيــب، ولكــن أقعــد وكــل 
  التاجر جيد األكل.

فقــال اللــص فــي نفســه: لقــد وجــدت فرصــتي. ثــم التفــت إلــى التــاجر وقــال لــه: لقــد وجــب علــي نصــيحتك لمــا 
حصل لي من إحسانك وليس يمكـن أن أخفـي عليـك نصـيحًة، وهـو أنـي أراك رجـًال كثيـر األكـل وهـذا سـببه 

تبــادر بالســعي علــى دوائــك وٕاال آل أمــرك إلــى الهــالك فقــال التــاجر أن جســمي  مــرض فــي معــدتك فــإن لــم
صحيح ومعدتي سريعة الهضم وأن كنت جيد األكل فلـيس ببـدني مـرٌض وهللا الحمـد والشـكر فقـال لـه اللـص 
إنمـا ذلــك بحســب مــا يظهـر لــك وٕاال فقــد عرفــت أن فـي باطنــك مرضــًا خفيــًا فـأن أنــت أطعتنــي فــداوي نفســك 

ر وأيــن أجــد مــن يعــرف دوائــي فقــال لــه اللــص إنمــا المــداوي هــو اهللا ولكــن الطبيــب مثلــي يعــالج فقــال التــاج
  المريض على قدر إمكانه.

فقال له التاجر أرني اآلن دوائي وأعطني منه شيئًا فأعطاه سفوفًا فيه صبٌر كثيٌر وقال لـه اسـتعمل هـذا فـي 
آه صــبرًا كريــه الطعــم فلــم ينكــر منــه شــيء فلمــا هــذه الليلــة فأخــذه منــه ولمــا كــان الليــل تعــاطى منــه شــيء فــر 

تعاطاه وجد منـه خفـًة فـي تلـك الليلـة فلمـا كانـت الليلـة الثانيـة جـاء اللـص ومعـه دواٌء صـبرًا أكثـر مـن األول 



فأعطاه منه شيء فلما تعاطاه أسهله تلك الليلة ولكنه صبر على ذلك ولم ينكـره فلمـا رأى اللـص أن التـاجر 
ه على نفسه وتحقق أنه ال يخالفه انطلق وجاء بدواٍء قاتٍل وأعطاه له فأخذه منه التاجر اعتني بقوله واستأمن

وشربه فعندما شرب ذلك الدواء نزل ما كان فـي بطنـه وتقطعـت أمعـاؤه وأصـبح ميتـًا فقـام اللصـوص وأخـذوا 
دع كالمــًا جميــع مــا كــان للتــاجر وأنــي أيهــا الملــك مــا قلــت لــك هــذا إال ألجــل أنــك ال تقبــل مــن هــذا المخــا

  فيلحقك أمورًا تهلك بها نفسك فقال الملك صدقت فأنا ال أخرج إليهم.
فلما أصبح الصـباح اجتمـع النـاس وجـاؤوا إلـى بـاب الملـك وقعـدوا أكثـر النهـار حتـى يئسـوا مـن خروجـه، ثـم 

كـذبًا علينـا  رجعوا إلى شماس وقالوا له أيها الفيلسوف الحكيم الماهر أما ترى هذا الولد الجاهـل ال يـزداد إال
وٕان خــراج الملــك مــن يــده واســتبدال غيــره بــه فيــه الصــواب فتنــتظم بــذلك أحوالنــا وتســتقيم أمورنــا ولكــن ادخــل 
إليه ثالثًا واعلمه أنه ال يمنعنا من القيـام عليـه ونـزع الملـك منـه إال اإلحسـان والـده إلينـا ومـا أخـذه علينـا مـن 

نــا بســالحنا ونهــدم بــاب هــذا الحصــن فــأن خــرج إلينــا العهــود والمواثيــق ونحــن مجتمعــون فــي غــٍد عــن آخر 
  وصنع لنا ما نحب فال بأس وٕاال دخلنا عليه وقتلناه وجعلنا الملك في يد غيره.

فــانطلق الــوزير شــماس ودخــل علــى الملــك وقــال لــه: أيهــا الملــك المنهمــك فــي شــهواته ولهــوه مــا هــذا الــذي  
ت الجـاني علـى نفسـك فقـد زال مـا نعهـده لـك مـن تصنعه بنفسك فيا هل تـرى يغريـك علـى هـذا فـأن كنـت أنـ

الصــالحية والحكمــة والفصــاحة فليــت شــعري مــن الــذي حولــك ونقلــك مــن العلــم إلــى الجهــل ومــن الوفــاء إلــى 
الجفــاء ومــن اللــين إلــى القســوة ومــن قبولــك منــي إلــى إعراضــك عنــي فكيــف نصــحتك ثــالث مــراٍت ولــم تقبــل 

ي، فأخبرني ما هذه الغفلة وما هذا اللهو ومن أغـراك عليـه نصيحتي وأشير عليك بالصواب وتخالف مشورت
  اعلم أن أهل مملكتك قد تواعدوا على أنهم يدخلون عليك ويقتلونك ويعطون ملكك لغيرك.

فهل لك قوٌة على جميعهم والنجاة من أيديهم أو تقدر على حياة نفسك بعد قتلها فأن كنت أعطيت هـذا كلـه 
المــي وٕان كــان حاجتــك إلــى الــدنيا والملــك، فــأفق لنفســك واضــبط ملكــك آمنــت مــن قــبلهم فــال حاجــة لــك بك

وأظهر للناس قوة بأسك وأعلمهم بأعذارك فـإنهم يريـدون انتـزاع مـا فـي يـدك وتسـلميه إلـى غيـرك وقـد عزمـوا 
على العصـيان والمخالفـة وصـار دليـل ذلـك مـا يلمونـه مـن صـغر سـنك ومـن انكبابـك علـى اللهـو والشـهوات 

ا طــار مكثهــا فــي المـاء متــى أخرجــت منــه وضــربت بعضـها بعضــًا تقــدمت منهــا النــار واآلن فـأن الحجــارة إذ
رعيتــك خلــٌق كثيــرون يتــوازرون عليــك ويريــدون نقــل الملــك منــك إلــى غيــرك ويبلغــون فيــك مــا يريــدون مــن 

 هالكك ويكون مثلك مثل الثعلب والذئب، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  لسابعة عشرة بعد التسعمائة وفي الليلة ا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير شماســًا قــال للملــك ويبلغــون فيــك مــا يريــدون مــن هالكــك ويكــون 
مثلك مثل الثعلب والذئب فقـال الملـك وكيـف كـان ذلـك قـال زعمـوا أن جماعـًة مـن الثعالـب خرجـوا ذات يـوم 

ك وٕاذا هــم بجمــٍل ميــت فقــالوا فــي أنفســهم قــد وجــدنا مــا يطلبــون مــا يــأكلون فبينمــا هــم يجولــون فــي طلــب ذلــ
نعيش به زمنًا طـويًال ولكـن نخـاف أن يبغـي بعضـنًا علـى بعـض ويميـل القـوي بقوتـه علـى الضـعيف فيهلـك 



الضـــعيف منـــا فينبغـــي لنـــا أن نطلـــب حكمـــًا يحكـــم بيننـــا ونجعـــل لـــه نصـــيبًا فـــال يكـــون للقـــوي ســـالطة علـــى 
  الضعيف.

شأن ذلك وٕاذا بذئٍب أقبل عليهم فقال بعضهم لبعٍض أن أصاب رأيكـم فـاجعلوا هـذا فبينما هم يتشاورون في 
الــذئب حكمــًا بيننــا، ألنــه أقــوى النــاس وأبــوه ســابقًا كــان ســلطانًا علينــا ونحــن نرجــوا مــن اهللا أن يعــدل بيننــا ثــم 

لكــل واحــٍد منــا مــا أنهـم توجهــوا إليــه وأخبــروه بمــا صــار إليــه رأيهــم وقــالوا لقـد حكمنــاك بيننــا ألجــل أن تعطــى 
يقوته في كل يوٍم على قدر حاجته لـئال يبغـي قوينـا علـى ضـعيفنا فيهلـك بعضـنا بعضـًا فأجـابهم الـذئب إلـى 

  قولهم وتعاطي أمورهم وقسم عليهم في ذلك اليوم ما كفاهم.
هـا فلما كان من الغد قال الذئب في نفسه إن قسمة هـذا الجمـل بـين هـؤالء العـاجزين ال يعـود علـي شـيٍء من

إال الجــزء الــذي جعلــوه لــي وأن أكلتــه وحــدي فهــم ال يســتطيعون لــي ضــرًا مــع أنــه غــنم لــي وألهــل بيتــي فمــن 
الذي يمنعني عن أخذ هذا لنفسي ولعل اهللا مسببه لي بغير جميلة فاألحسـن لـي أن أخـتص بـه دونهـم ومـن 

منـه قـوتهم فقـالوا لـه يـا أبـا  هذا الوقت ال أعطيهم شيء فلما أصبح الثعالـب جـاؤوا إليـه علـى العـادة يطلبـون
  سرحان أعطنا مؤنة يومنا.

فأجابهم قائًال ما بقي عندي شيٌء أعطيه لكم فذهبوا من عنده على أسوأ حال ثم قالوا إن اهللا أوقعنا في هٍم 
عظــيم مــع هــذا الخــائن الخبيــث الــذي ال يتقــي اهللا وال يخافــه ولــيس لنــا حــوٌل وال قــوٌة ثــم قــال بعضــهم لــبعٍض 

له على هذا األمر ضرورة الجوع فـدعوه اليـوم يأكـل حتـى يشـبع وفـي غـٍد نـذهب إليـه، فلمـا أصـبحوا إنما حم
توجهوا إليه وقالوا له يا أبا سرحان إنما ولينـاك علينـا ألجـل أن تـدفع لكـل واحـٍد منـا قوتـه وتنصـف لضـعيٍف 

وقــد مســنا الجــوع ولنــا مــن القــوي وٕاذا فــرغ تجتهــد لنــا فــي تحصــيل غيــره ونصــير دائمــًا تحــت كنفــك ورعايتــك 
يومان ما أكلنا فأعطنا مؤنتنا وأنت في حـٍل مـن جميـع مـا تتصـرف فيـه مـن دون ذلـك فلـم يـرد علـيهم جوابـًا 

  بل ازداد قسوًة فراجعوه فلم يرجع.
فقــال بعضــهم لــبعٍض لــيس لنــا حيلــٌة إال أننــا ننطلــق إلــى األســد ونرمــي أنفســنا عليــه ونجعــل لــه الجمــل فــإن  

منه كان من فضـله وٕاال فهـو أحـق بـه مـن هـذا الخبيـث ثـم انطلقـوا إلـى األسـد وأخبـروه بمـا أحسن لنا بشيٍء 
حصل لهم مع الذئب، ثم قالوا له: نحن عبيدك وقد جئناك مستجيرين بك لتخلصـنا مـن هـذا الـذئب ونصـير 

فلمـا رأى لك عبيدًا فلما سمع األسد كالم الثعالـب أخذتـه الحميـة وغـار اهللا تعـالى ومضـى معهـم إلـى الـذئب 
األسد مقبًال طلب الفرار من قدامه فجرى األسد خلفه وقبض عليه ومزقه قطعًا ومكن الثعالـب مـن فريسـتهم 
فمــن هــذا عرفنــا أنــه ال ينبغــي ألحــد مــن الملــوك أن يتهــاون فــي أمــر رعيتــه فأقبــل نصــيحتي وصــدق القــول 

  ا آخر كالمي معك والسالم.الذي قلته لك وأعلم أن أباك قبل وفاته قد أوصاك بقبول النصيحة وهذ
فقــال الملــك إنــي ســامٌع منــك وفــي غــد أن شــاء اهللا تعــالى أطلــع إلــيهم فخــرج شــماس مــن عنــده وأخبــرهم بــأن 
الملك قبل نصيحته ووعده في غٍد أنه يخرج إليهم فلما سمعت زوجة الملك ذلـك الكـالم منقـوًال عـن شـماس، 

ت علــى الملــك مســرعًة وقالــت لــه مــا أكثــر تعجبــي مــن وتحققــت أنــه ال بــد مــن خــروج الملــك إلــى الرعيــة أقبلــ
ــٌد لــك، فــألي شــيٍء رفعــتهم هــذه الرفعــة العظيمــة  إذعانــك وطاعتــك لعبيــدك أمــا تعلــم أن وزراءك هــؤالء عبي



حتــى أوهمــتهم أنهــم هــم الــذين أعطــوك هــذا الملــك ورفعــوك هــذه الرفعــة وٕانهــم أعطــوك العطايــا مــع أنهــم ال 
روه فكــان مــن حقــك عــدم الخضــوع لهــم بــل مــن حقهــم الخضــوع لــك وتنفيــذ يقــدرون أن يفعلــوا معــك أدنــى مكــ

أمــورك فكيــف تكــون مرعوبــًا مــنهم هــذا الرعــب العظــيم وقــد قيــل إذا لــم يكــن قلبــك مثــل الحديــد ال تصــلح أن 
تكون ملكًا، وهؤالء غرهم حلمك حتى تجاسروا عليك ونبذوا طاعتك مع أنه ينبغي أن يكونوا مقهـورين علـى 

ين على اإلنقياد إليك فإن أنت سارعت لقبول كالمهم وأهملتهم على ما هم فيـه وقضـيت لهـم طاعتك مجبور 
أدنى حاجـة علـى غيـر مـرادك ثقلـوا عليـك وطمعـوا فيـك وتصـير لهـم هـذه عـادٌة فـأن أطعتنـي أال ترفـع ألحـد 

  منهم شأنًا وال تقبل ألحد منهم كالمًا وال تطمعهم في التجاسر عليك فتصير مثل الراعي.
ال لها الملك وكيف كان ذلك قالت زعموا أنه كان رجٌل راعي غنم وكان محافظًا على رعايتها فأتـاه لـص فق

ذات ليلة يريد أن يسرق من غنمه شيء فرآه محافظًا عليها ال ينام ليًال وال يغفل نهـارًا فصـار يحاولـه طـول 
د أسدًا وسلخ جلده وحشاه تبنا، ثم أتـى ليله فلم يظفر منه بشيٍء فلما أعيته الحيلة انطلق إلى البرية واصطا

به ونصبه على محـٍل عـاٍل فـي البريـة بحيـث يـراه الراعـي ويتحققـه ثـم أقبـل اللـص علـى الراعـي وقـال لـه إن 
هــذا األســد قــد أرســلني إليــك يطلــب عشــاه مــن هــذه الغــنم فقــال لــه الراعــي وأيــن األســد فقــال لــه اللــص أرفــع 

فـرأى صـورة األسـد فلمـا رآهـا ظـن أنهـا أسـٌد حقيقيـٌة ففـزع منهـا فزعـًا بصرك ها هو واقٌف فرفع الراعـي رأسـه 
  شديدًا.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة عشرة بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن قالــت لــه أن الراعــي لمــا رأى صــورة األســد ظــن أنهــا أســٌد حقيقــي ففــزع 

عًا شديدًا وأخذه الرعب وقال للص يـا أخـي خـذ مـا شـئت لـيس عنـدي مخالفـة وأخـذ اللـص مـن الغـنم منها فز 
حاجتــه وازداد طمعــه فــي الراعــي بســبب شــدة خوفــه فصــار كــل قليــل يــأتي إليــه ويرعبــه ويقــول لــه إن األســد 

لـى هـذه الحالـة يحتاج إلى كذا أو قصده أن يفعل كذا ثم يأخذ من الغنم كفايته ولم يزل اللص مع الراعي ع
حتــى أفنــى غالــب الغــنم وٕانمــا قلــت لــك هــذا الكــالم أيهــا الملــك لــئال يغتــر كبــراء دولتــك هــؤالء بحلمــك ولــين 

  جانبك فيطمعوا فيك والرأي السديد أن يكون موتهم أقرب مما يفعلونه.
فلمـا أصـبح  فقبل الملك قولها وقال أنـي قبلـت منـك هـذه النصـيحة ولسـت مطيعـًا لمشـورتهم وال خارجـًا إلـيهم

الصباح اجتمع الوزراء وأكـابر الدولـة ووجهـاء النـاس وحمـل كـل واحـٍد مـنهم سـالحه معـه وتوجهـوا إلـى بيـت 
الملك ليهجموا عليه ويقتلوه ويولوا غيره فلما وصلوا إلى بيت الملك ليهجموا عليـه ويقتلـوه ويولـوا غيـره تقربـوا 

فــتح لهــم فأرســلوا ليحضــروا نــار فيحرقــوا بهــا األبــواب ثــم قلــيًال مــن المنــزل وســألوا البــواب أن يفــتح لهــم فلــم ي
يدخلوا فسمع البواب منهم هذا أن الكالم فانطلق بسرعٍة وأعلم الملك أن الخلـق مجتمعـون علـى البـاب وقـال 
أنهم سألوني أن أفتح لهم فأبيت فأرسلوا ليحضـروا نـار فيحرقـوا بهـا األبـواب ثـم يـدخلوا عليـك ويقتلـوك فمـاذا 

  تأمرني.



قال الملك في نفسه إني وقعت في الهلكة العظيمة ثم أرسل خلف المرأة فحضرت فقال لهـا أن شماسـًا لـم ف 
يخبرنــي بشــيٍء إال وقــد وجدتــه صــحيحًا وقــد حضــر الخــاص والعــام مــن النــاس يريــدون قتلــي وقتلــك ولمــا لــم 

فمــاذا تشــيرون علينــا  يفــتح لهــم البــواب أرســلوا ليحضــروا نــار فيحرقــون األبــواب فيحتــرق البيــت ونحــن داخلــه
  فقالت له المرأة: ال بأس عليك وال يهولنك أمرهم، فأن هذا الزمان يقوم فيه السفهاء على ملوكهم.

فقال لهـا الملـك فمـا تشـيرين علـي بـه ألفعلـه ومـا الحيلـة فـي هـذا األمـر فقالـت لـه الـرأي عنـدك أنـك تعصـب 
فيحضـر إليـك ويـرى حالـك الـذي أنـت فيـه رأسك بعصابٍة وتظهـر أنـك مـريض ثـم ترسـل إلـى الـوزير شـماس 

فــإذا حضــر فقــل لــه قــد أردت الخــروج إلــى النــاس فــي هــذا اليــوم فمنعنــي هــذا المــرض فــأخرج إلــى النــاس 
وأخبرهم بما أنا فيه وأخبرهم أني في غٍد أخرج إلـيهم وأقضـي حـوائجهم وانظـر فـي أحـوالهم ليطمئنـوا ويسـكن 

بيـك ويكونـون سـامعين لقولـك طـائعين ألمـرك كـاتمين لسـرك غيظهم وٕاذا أصبحت فاستدع بعشرة من عبيـد أ
حافظين لـودك ثـم أوقفهـم علـى رأسـك وأمـرهم أن ال يمكنـوا أحـدًا مـن الـدخول عليـك إال واحـٍد بعـد واحـٍد فـإذا 
دخل واحٌد فقل لهم خذوه واقتلوه وٕاذا اتفقوا معك على ذلك فأصبح ناصبًا كرسيك في ديوانك وأفتح بابك إذا 

البــاب طابــت نفوســهم وأتــوك بقلــٍب ســليم واســتأذنوا فــي الــدخول عليــك فائــذن لهــم فــي الــدخول رأوك فتحــت 
واحــدًا بعــد واحــٍد كمــا قلــت لــك وافعــل بهــم مــرادك ولكــن ينبغــي أن تبــدأ بقتــل شــماس الكبيــر أولهــم فإنــه هــو 

  الوزير األعظم وهو صاحب األمر فأقتله أوًال.
وال تبق منهم من تعرف أنه ينكث لك عهدًا وكذلك كل مـن تخـاف  ثم بعد ذلك أقتل الجميع واحدًا بعد واحدٍ 

صــولته فإنــك إذا فعلــت بهــم ذلــك ال يبقــى لهــم قــوة عليــك وتســتريح مــنهم الراحــة الكليــة ويصــفو لــك الملــك 
وتعمل ما تحب واعلم أنه ال حيلة لك أنفع من هذه الحيلة فقال لها الملك: إن رأيك هـذا سـديٌد وأمـرك رشـيٌد 

أعمـل مــا ذكـرت ثــم أمـر بعصــابة فشـد بهــا رأسـه وتضــاعف وأرسـل إلــى شـماس فلمــا حضـر بــين  فـال بــد أن
يديـه قـال لـه شـماس: قـد علمــت أنـي لـك ولرأيـك مطيـٌع وأنـت كــاألخ والوالـد دون كـل أحـد وتعـرف أنـي أقبــل 
ة منك جميع ما أمرتني بـه وقـد كنـت أمرتنـي بـالخروج إلـى الرعيـة والجلـوس ألحكـامهم وتحققـت أنهـا نصـيح

منك لي، وقد أردت الخروج إليهم باألمس فعرض لي هـذا المـرض ولسـت أسـتطيع الجلـوس، وقـد بلغنـي أن 
أهــل المملكــة متنغصــون مــن عــدم خروجــي إلــيهم وهمــوا أن يفعلــوا فــي مــا ال يليــق مــن شــرهم فــأنهم غيـــر 

عنـي فـأني تـابع لمـا عالمين بما أنا فيه من المرض فأخرج إلـيهم وأعلمهـم بحـالي ومـا أنـا فيـه واعتـذر إلـيهم 
يقولون وفاعل ما يحبون فصـلح لهـم هـذا األمـر واضـمن لهـم عنـي ذلـك فأنـك نصـيح لـي ولوالـدي مـن قبلـي 
وعادتــك اإلصــالح بــين النــاس وٕان شــاء اهللا تعــالى فــي غــد أخــرج إلــيهم وفعــل مرضــي يــزول عنــي فــي هــذه 

ماس هللا ودعـا للملـك وقبـل يديـه الليلة ببركة صالح نيتي ومـا أضـمرته لهـم مـن الخيـر فـي سـريرتي فسـجد شـ
ورجليــه وفــرح بــذلك وخــرج إلــى النــاس وأخبــرهم بمــا ســمعه مــن الملــك ونهــاهم عمــا أرادوه، وأعلمهــم بالعــذر 
وســبب امتنــاع الملــك عــن الخــروج وأخبــرهم أنــه وعــده فــي غــد بــالخروج إلــيهم وأنــه يصــنع لهــم مــا يحبــون 

  فانصرفوا عند ذلك إلى منازلهم.
 اح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصب



 

 وفي الليلة التاسعة عشرة بعد التسعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شماسًا خرج إلى الدولة وقال لهم: إن الملك في غٍد يخـرج إلـيكم ويصـنع 
 لكم ما تحبون فانصرفوا إلى منازلهم هذا ما كان من أمرهم.

ى العشـرة عبيـد الجبـابرة الـذين اختـارهم مـن جبـابرة أبيـه وكـانوا ذوي وأما ما كان من أمر الملك فإنه بعـث إلـ
عــزٍم جليــٍد وبــأٍس شــديٍد وقــال لهــم: قــد علمــتم مــا كــان لكــم عنــد والــدي مــن الحظــوة ورفعــة الشــأن واإلحســان 
إليكم مع لطفـه بكـم وٕاكرامـه إيـاكم فأنـا أنـزلهم بعـده عنـدي فـي درجـة أرفـع مـن تلـك الدرجـة وسـأعرفكم سـبب 

أنــتم فــي أمــان اهللا منــي ولكــن أســألكم عــن مســألة هــل تكونــون معــي فيهــا طــائعين ألمــري فيمــا أقولــه ذلــك و 
كاتمين لسري عن جميع الناس ولكم مني اإلحسان فوق ما تريدون حيث مثلتم أمري فأجابـه العشـرة مـن فـم 

عما تشير به علينا مطلقـًا  واحٍد وكالٍم متوارٍد قائلين: جميع ما تأمرنا به يا سيدنا نحن به عاملون وال نخرج
 وأنت لي أمرنا.

فقال لهم: أحسن اهللا لكم فأنا اآلن أعرفكم سبب اختصاصـكم بمزيـد اإلكـرام عنـدي أنكـم قـد علمـتم مـا كـان  
يفعله أبي بأهل مملكته من اإلكرام وما عاهدهم عليه من أمري وٕاقرارهم له بأنهم ال ينكثون لـي عهـدًا أو ال 

ظــرتم مــا كــان مــنهم بــاألمس حــي اجتمعــوا جميعــًا حــولي يريــدون قتلــي وأنــا أريــد أن يخــالفون لــي أمــر وقــد ن
أصنع بهم أمرًا وذلك أني نظرت ما كان منهم باألمس فرأيت أنه ال يزجرهم عـن مثلـه إال نكـالهم فـال بـد أن 

وطريقــة  أوكلكــم بقتــل مــن أشــير لكــم بقتلــه ســرًا حتــى أدفــع الشــر والــبالء عــن بــالدي بقتــل أكــابرهم ورؤســائهم
ذلك أني أقعد في هذا المقعد في هذه المقصورة في غٍد وآذن لهم بالدخول علي واحدًا بعد واحٍد وٕان يـدخلوا 
مــن بــاٍب ويخرجــوا مــن بــاٍب آخــر فقفــوا أنــتم العشــرة بــين يــدي فــاهمين إلشــارتي وكلمــا يــدخل واحــٌد فخــذوه 

قولــك وطاعــًة ألمــرك، فعنــد ذلــك أحســن إلـــيهم وأدخلــوا بــه هــذا البيــت وأقتلــوه وأخفــوا جثتــه، فقــالوا: ســمعًا ل
وصرفهم وبات، فلمـا أصـبح طلـبهم وأمـر بنصـب السـرير ثـم لـبس ثيـاب الملـك وأخـذ فـي يـده كتـاب القضـاء 
وأمر بفتح الباب ففتح وأوقف العشرة عبيد بـين يديـه ونـادى مـن كـان لـه حكومـة فليحضـر إلـى بسـاط الملـك 

واحــٍد فــي مرتبتــه ثــم أمــر لهــم بالــدخول واحــدًا بعــد واحــٍد فــدخل فــأتى الــوزراء والقــواد والحجــاب ووقــف كــل 
  شماس الوزير أوًال كما هي عادة الوزير األكبر.

فلما دخـل واسـتقر قـدام الملـك لـم يشـعر إال والعشـرة عبيـد محتـاطون بـه وأخـذوه وأدخلـوه البيـت وقتلـوه وأقبلـوا 
واحدًا بعد واحٍد حتى فرغوا من الجميـع، ثـم دعـا على باقي الوزراء ثم العلماء ثم الصلحاء فصاروا يقتلونهم 

بالجالدين وأمرهم بحط السيف فيمن بقي من أهل الشجاعة وقوة البأس فلم يتركوا أحدًا ممن يعرفـون أن لـه 
  شهامًة إال وقتلوه ولم يتركوا إال سفلة الناس ورعاعهم ثم طردهم ولحق كل واحٍد منهم بأهله.

ه وأعطى نفسه شهواتها واتبع البغي والجور والظلم حتى سـبق مـن تقدمـه مـن ثم بعد ذلك اختلى الملك بلذات
أهل الشر، وكانت بالد هذا الملـك معـدن الـذهب والفضـة واليـاقوت والجـواهر وجميـع مـن حولـه مـن الملـوك 
يحسدونه على هذه المملكة ويتوقعون له البالء فقال في نفسه بعـض الملـوك المجـاورين لـه أنـي ظفـرت بمـا 



ريــد مــن أخــذ هــذه المملكــة مــن يــد هــذا الولــد الجاهــل بســبب مــا حصــل مــن قتلــه ألكــابر دولتــه وأهــل كنــت أ
الشجاعة والنجدة الذين كانوا في أرضه فهذا هو وقت الفرصة وانتزاع ما في يده لكونـه صـغيرًا وال درايـًة لـه 

ه باب الشر وهـو أنـي أكتـب بالحرب وال رأي له ولم يبق عنده من يرشده وال من يعضده، فأنا اليوم أفتح مع
  له كتابًا وأبعث به فيه وأبكته على ما حصل منه وأنظر ما يكون من جوابه.

فكتب له مكتوبًا مضمونه: بسم اهللا الرحمن الرحيم، أما بعد فقد بلغني ما فعلت بوزرائك وعلمائك وجبابرتـك 
مــن يصــول عليــك حــين طغيــت ومــا أوقعــت نفســك فيــه مــن الــبالء حتــى لــم يبــق لــك طاقــة وال قــوة علــى دفــع 

وأفسدت وأن اهللا قد أعطاني النصر عليك وظفرني بك فاسمع كالمي وأمتثل أمري. أن لي قصرًا معينًا فـي 
وسط البحر وأن لم تقدر على ذلك فـأخرج مـن بـالدك وفـز بنفسـك فـإني باعـٌث إليـك مـن أقصـى الهنـد اثنـي 

دك وينهبـون أموالـك ويقتلـون رجالـك ويسـبون عشر كردوسًا من كـردوس اثنـا عشـر ألـف مقاتـل فيـدخلون بـال
حريمك وأجعـل قائـدهم بـديعًا وزيـري وآمـره أن يرسـخ عليهـا محاصـر إلـى أن يملكهـا، وقـد أمـرت هـذا الغـالم 

  المرسل إليك أنه ال يقيم عندك غير ثالثة أياٍم فأن امتثلت أمري نجوت وٕاال أرسلت إليك ما ذكرته لك.
فسـار بـه حتـى وصـل إلـى تلـك المدينـة ودخـل علـى الملـك وأعطـاه الكتـاب، ثم ختم الكتاب وأعطـاه للرسـول 

فلما قرأه الملك ضعفت قوته وضاق صدره وألتـبس عليـه أمـره وتحقـق الهـالك ولـم يجـد مـن يستشـيره وال مـن 
فقـال  ؟يستعين به وال من ينجده، فقام ودخل على زوجته وهـو متغيـر اللـون فقالـت لـه: مـا شـأنك أيهـا الملـك

ت اليوم بملك ولكني عبٌد للملك، ثم فتح الكتاب وقرأه عليها فلما سـمعته أخـذت فـي البكـاء والنحيـب لها: لس
فقالـت لـه: ومـا  ؟وشقت ثيابها، فقال لهـا الملـك: هـل عنـدك شـيٌء مـن الـرأي والحيلـة فـي هـذا األمـر العسـير

وة والـرأي والحيلـة للرجـال فـي عند النساء من الحيلـة فـي الحـروب والنسـاء ال قـوة لهـن وال رأي لهـن وٕانمـا القـ
مثل هذا األمر. فلما سمع الملك منها هذا الكـالم حصـل لـه غايـة النـدم والتأسـف والكآبـة علـى مـا فـرط منـه 

  في حق جماعته ورؤساء دولته.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  

 وفي الليلة العشرين بعد التسعمائة  

عيد أن الملـك لمـا سـمع مـن زوجتـه ذلـك الكـالم حصـل لـه غايـة النـدم والتأسـف قالت: بلغني أيهـا الملـك السـ
علــى مــا فــرط منــه مــن قتــل وزرائــه وأشــراف رعيتــه وتمنــى المــوت لنفســه قبــل أن يــرد عليــه مثــل هــذا الخبــر 

فقـال  ؟الفظيع، ثم قـال لنسـائه: لقـد وقـع لـي مـنكن مـا وقـع للـدراج مـع السـحالف، فقلـن لـه: وكيـف كـان ذلـك
زعمــوا أن ســحالف كانــت فــي جزيــرٍة مــن الجزائــر وكانــت تلــك الجزيــرة ذات أشــجاٍر وأثمــاٍر وأنهــاٍر،  الملــك:

فــاتفق أن دراجــًا اجتــاز بهــا يومــًا وقــد أصــابه الحــر والتعــب، فلمــا أضــر بــه ذلــك حــط مــن طيرانــه فــي تلــك 
لســحالف ترعــى فــي الجزيــرة التــي بهــا تلــك الســحالف، فلمــا رأى الســحالف التجــأ إليهــا ونــزل عنــدها وكانــت ا

جهـــات الجزيـــرة ثـــم ترجـــع إلـــى مكانهـــا، فلمـــا رجعـــت مـــن مســـارحها إلـــى مكانهـــا، رأت الـــدراج فيـــه فلمـــا رأتـــه 
أعجبها وزينه اهللا لها فسبحت خالقهـا وأحبـت هـذا الـدراج حبـًا شـديدًا وفرحـت بـه ثـم قـال بعضـها لـبعٍض: ال 



فلمــا رأى منهــا عــين المحبــة مــال إليهــا شــك أن هــذا مــن أحســن الطيــور فصــارت كلهــا تالطفــه وتجــنح إليــه 
واســتأنس بهــا وصــار يطيــر إلــى أيــة جهــة أراد وعنــد المســاء يرجــع إلــى المبيــت عنــدها فــإذا أصــبح الصــباح 
يطير إلى حيث أراد وصارت عادته واستمر على هذه الحال مـدًة مـن الزمـان فلمـا رأت السـحالف أن غيابـه 

  الليل وٕاذا أصبح طار مبادرًا وال تشعر به مع زيادة حبها له.عنها يوحشها وتحققت أنها ال تراه إال في 
قال بعضهم لبعٍض: إن هذا الدراج قد أحببناه وصار لنا صديقًا وما بقي لنا قدرٌة علـى فراقـه فمـا يكـون مـن 

ت الحيلة الموصلة إلى إقامته عندنا دائمـًا ألنـه إذا طـار يغيـب عنـا النهـار كلـه وال نـراه إال فـي الليـل، فأشـار 
عليهن واحدٌة قائلٌة: استريحوا يا أخـوتي وأنـا أجعلـه ال يفارقنـا طرفـة عـيٍن، فقـال لهـا الجميـع: إن فعلـت ذلـك 
صرنا لك كلنا عبيدًا، فلما حضر الـدراج مـن مسـرحه وجلـس بيـنهم تقربـت منـه السـلحفة المحتالـة ودعـت لـه 

وكـذلك أودع قلبـك محبتنـا وصـرت لنـا  وهنأته بالسالمة وقالـت لـه: يـا سـيدي اعلـم أنـه قـد رزقـك منـا المحبـة
فــي هــذا القفــر أنيســًا وأحســن أوقــات المحبــين إذا كــانوا مجتمعــين والــبالء العظــيم فــي البعــد والفــراق ولكنــك 
تتركنا عند طلوع الفجر ولم تعد إلينا إال عند الغروب فيصير عندنا وحشٌة زائدٌة وقد شق علينـا كثيـرًا ونحـن 

فقال لها الدراج: نعـم أنـا عنـدي محبـٌة لكـم واشـتياٌق عظـيٌم إلـيكم زيـادة علـى مـا في وجٍد عظيٍم لهذا السبب. 
عندكن وفراقكن ليس سهًال عندي ولكـن مـا بيـدي حيلـة فـي ذلـك لكـوني طيـرًا ذو أجنحـٍة فـال يمكننـي المقـام 

لنـوم وٕاذا معكن دائمًا ألن هذا ليس من طبعـي فأنـا الطيـر ذا األجنحـة لـيس لـه مسـتقرًا إال فـي الليـل ألجـل ا
أصـــبح طـــار وســـرح فـــي أي موضـــٍع أعجبـــه. فقالـــت لـــه الســـلحفة: صـــدقت ولكـــن ذو األجنحـــة فـــي غالـــب 
األوقــات ال راحــة لــه ولكونــه ال ينالــه مــن الخيــر ربــع مــا يحصــل لــه مــن المشــقة وغايــة المقصــود للشــخص 

صـطادك مـن أعـدائك الرفاهية والراحـة ونحـن قـد جعـل اهللا بيننـا وبينـك المحبـة واأللفـة ونخشـى عليـك ممـن ي
 ؟فتهلك ونحرم من رؤية وجهك، فأجابها الدراج قائًال: صـدقت ولكـن مـا عنـدك مـن الـرأي والحيلـة فـي أمـري

فقالـــت لـــه: الـــرأي عنـــدي أن تنتـــف ســـواعدك التـــي تســـرع بطيرانـــك وتقعـــد عنـــدنا مســـتريحًا وتأكـــل مـــن أكلنـــا 
ثمــار ونقــيم نحــن وأنــت فــي هــذا الموضــع وتشــرب مــن شــربنا فــي هــذه المســرحة الكثيــرة األشــجار اليانعــة األ

  الخصب ويتمتع كل منا بصاحبه.
فمــال الــدراج إلــى قولهــا وقصــد الراحــة لنفســه ثــم نتــف ريشــًة واحــدًة بعــد واحــدٍة حســب مــا استحســنه مــن رأي 
السلحفة واستقر عندهن عائشًا معهن ورضي باللذة اليسيرة والطرب الزائل. فبينمـا هـم علـى تلـك الحالـة وٕاذا 

ن عرس قد مر عليه فرمقه بعينيه وتأمله فرآه مقصوص الجناح ال يستطيع النهوض، فلما رآه علـى تلـك باب
الحالة فرح به فرحًا شديدًا وقال فـي نفسـه: إن هـذا الـدراج سـمين اللحـم قليـل الـريش، ثـم دنـا منـه ابـن عـرس 

نكمش في بعضهن لما رأينـا وافترسه فصاح الدراج وطلب النجدة من السحالف فلم تنجده بل تباعدن عنه وا
  ابن عرس قابضًا عليه وحين رأينا ابن عرس يعذبه خنقهن البكاء عليه.

فقلـن لـه: يـا أخانـا لـيس لنـا قـوٌة وطاقـٌة وال حيلـٌة فـي أمـر  ؟فقال لهن الدراج: هل عنـدكن شـيٌء غيـر البكـاء 
ن ذنـٌب إنمـا الـذنب لـي ابن عرس فحزن الـدراج عنـد ذلـك وقطـع الرجـاء مـن حيـاة نفسـه وقـال لهـن: لـيس لكـ

حيث أطعتكن ونتفت أجنحتي التي أطير بها فأنا استحق الهالك لمطـاوعتي لكـن ال ألـومكن فـي شـيٍء وأنـا 



اآلن ال ألومكن أيتها النساء بل ألوم نفسي وأؤدبها حيث لم أتـذكر أنكـن الشـهوة التـي حصـلت مـن أبينـا آدم 
وخطـأ رأيـي وسـوء تـدبيري وقتلـت وزرائـي وحكـام  ألجلها خرج ونسيت أنكن أصل كل شـٍر فـأطعتكن بجهلـي

مملكتــي الــذين كــانوا نصــحاء لــي فــي األمــور وكــانوا عــدتي وقــوتي علــى كــل أمــٍر أهمنــي فأنــا اآلن ال أجــد 
  عوضًا عنهم وال أرى أحدًا يقوم مقامهم وقد وقعت في الهالك العظيم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  احدة والعشرين بعد التسعمائة وفي الليلة الو 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك الم نفسه وقال: أنا الـذي أطعـتكن بجهلـي وقتلـت وزرائـي ولـم أجـد 
عوضًا عنهم يقوم مقامهم وٕان لم يفتح اهللا علي بمن له رأٌي سديٌد يرشدني إلى ما فيه خالصي ووقعـت فـي 

ه بعد أن نعى الوزراء والحكماء قائًال يا ليت هؤالء األسود عنـدي فـي الهلكة العظيمة ثم أنه قام ودخل مرقد
هــذا الوقــت ولــو ســاعًة واحــدًة حتــى اعتــذر إلــيهم وأنظــرهم وأشــكوا إلــيهم أمــري ومــا حــل بــي بعــدهم ولــم يــزل 

كـر غريقًا في بحر الهم طول نهاره ال يأكل وال يشرب فلما جن عليه الليل وغير لباسه ولبس ثيابًا رديئـًة وتن
وخــرج يســبح فــي المدينــة لعلــه يســمع مــن أحــٍد كلمــة يرتــاح بهــا فبينمــا هــو يطــوف الشــوارع وٕاذا هــو بغالمــين 
مختليــين بأنفســهما جالســين بجانــب حــائط وهمــا مســتويان فــي الســن عمــر كــل واحــد منهمــا اثنتــا عشــر ســنًة 

ع واحــٌد منهمــا يقــول فســمعهما يتحــدثان مــع بعضــهما فــدنا منهمــا الملــك بحيــث يســمع كالمهمــا ويفهمــه فســم
لألخــر: اســمع مــا حكــاه لــي والــدي ليلــة أمــس مــن أجــل مــا وقــع لــه فــي زرعــه ويبســه قبــل أوانــه بســبب عــدم 

قـال: ال فـإن  ؟المطر وكثرة البالء الحاصل في هذه المدينة. فقال له األخر: أتعرف ما سبب هـذا الـبالء لـه
بـرك بـه. اعلـم أن بعـض أصـحاب والـدي قـال لـي: كنت تعرفه أنت فأذكره لـي فأجابـه قـائًال: نعـم أعرفـه وأخ

إن ملكنا قتل وزراءه وعظماء دولته من غير ذنـٍب جنـوه بـل مـن أجـل حبـه للنسـاء وميلـه إلـيهن وأن الـوزراء 
نهــوه عــن ذلــك فلــم ينتــه وأمــر بقــتلهم طاعــًة لنســائه حتــى أنــه قتــل شماســًا وزيــره ووزيــر والــده مــن قبلــه وكــان 

ظر ما يفعل اهللا به بسبب ذنوبهم فسينتقم لهم منه فقال الغالم: ومـا عسـى صاحب مشورته ولكن الخوف تن
قــال لــه: اعلــم أن ملــك الهنــد األقصــى قــد اســتخف بملكنــا وبعــث إليــه بكتــاب  ؟أن يفعــل اهللا بــه بعــد هالكهــم

يوبخه فيه ويقول له: ابني لي قصرًا في وسط البحر وٕان لم تفعل ذلـك فأنـا أرسـل إليـك اثنـي عشـر كردوسـًا 
كــل كــردوس فيــه اثنــا عشــر ألــف مقاتــٍل واجعــل قائــد هــذه العســاكر بــديعًا وزيــري فيأخــذ ملكــك ويقتــل رجالــك 
ويسبيك مع حريمك فلما جاء رسول ملك الهند األقصى بهذا الكتاب أمهله ثالثة أياٍم واعلم يا أخي أن ذلك 

ل ملكنــا فيمــا يمنعــه وقــع فــي الملــك الجبــار عنيــٌد ذو قــوة وبــأس شــديد وفــي مملكتــه خلــق كثيــٌر وأن لــم يحتــ
  الهلكة وبعد هالك ملكنا يأخذ هذا الملك أرزاقنا ويقتل رجالنا ويسبي حريمنا.

فلمــا ســمع الملــك منهمــا هــذا الكــالم زاد اضــطرابًا ومــال إليهمــا وقــال فــي نفســه إن هــذا الكــالم لحكــيٌم لكونــه 
نـد عنـدي والسـر معـي ولـم يطلـع أخبر عن شيء لـم يبلغـه منـي فـأن الكتـاب الـذي جـاء مـن ملـك أقصـى اله

أحــٌد علــى هــذا الخبــر غيــري فكيــف علــم هــذا الغــالم بــه ولكــن أنــا ألتجــيء إليــه وأكلمــه وأســأل اهللا أن يكــون 



خالصنا على يديه ثم أن الملك دنا من الغالم بلطـٍف وقـال لـه: أيهـا الولـد الحبيـب مـا هـذا الـذي ذكرتـه مـن 
ل وزرائـه وكبـراء دولتـه لكنـه فـي الحقيقـة قـد أسـاء لنفسـه ورعيتـه أجل ملكنا فأنه قد أساء كل اإلسـاءة فـي قتـ

أنت صدقت فيما قلته ولكن عرفني أيها الولد من أيـن عرفـت أن ملـك الهنـد األقصـى كتـب إلـى ملكنـا كتابـًا 
قال لـه هـذا الغـالم: قـد علمـت هـذا مـن قـول القـدماء أنـه  ؟ووبخه فيه وقال له هذا الكالم الصعب الذي قلته

  ى على اهللا خافيٌة والخلق من بني آدم فيهم روحانية تظهر لهم األسرار الخفية.ليس يخف
 ؟فقال لـه: صـدقت يـا ولـدي ولكـن هـل لملكنـا حيلـٌة وتـدبيٌر يـدفع بـه عـن نفسـه وعـن مملكتـه الـبالء العظـيم 

فيـه نجاتـه فأجاب الغالم قائًال: نعم إذ أرسل إلي وسألني ماذا يصنع ليدفع به عـدوه وينجـو مـن أخبرتـه بمـا 
قــوة اهللا تعــالى قــال لــه الملــك: ومــن يعلــم الملــك بــذلك حتــى يرســل إليــك ويــدعوك فأجــاب الغــالم قــائًال: إنــي 
ســمعت عنــه أنــه يفــتش علــى أهــل الخبــرة والــرأي الرشــيد وٕاذا أرســل إلــي ســرت معهــم إليــه وعرفــت بمــا فيــه 

نسـائه وأردت أن أعلمــه أبمـا فيــه  صـالحه ودفـع الــبالء عنـه وأن أهمــل هـذا األمـر العســير اشـتغل بهــا ودفـع
حياتـه وتوجهــت إليــه مــن تلقــاء نفســي فإنــه يــأمر بقتلــي مثــل أولئــك الــوزراء وتكــون معرفتــي بــه ســببًا لهالكــي 
وتستقل الناس بي ويستنقصون عقلي وأكون من مضمون قول من قال: من كان علمه أكثر من عقله هلك 

  ذلك العالم.
حكمته وتبين فضيلته أن النجاة تحصل له ولرعيته على يديـه فعنـد ذلـك  فلما سمع الملك كالم الغالم تحقق

فقـال لـه الغـالم: إن هـذه الحـائط توصـل  ؟وأيـن بيتـك ؟أعاد الملك الكالم على الغالم وقال له: من أين أنـت
س إلى بيتنا فتعهد الملك ذلك المكـان ثـم أنـه ودع الغـالم ورجـع إلـى مملكتـه مسـرورًا فلمـا اسـتقر فـي بيتـه لـب

ودعا بالطعام والشراب ومنع عنه النساء وأكل وشرب وشكر اهللا تعالى وطلب منه النجـاة والمعونـة والمغفـرة 
والعفو عما فعل بعلماء دولته ورؤسائهم ثم تاب إلى اهللا توبًة خالصـًة وافتـرض علـى نفسـه الصـوم والصـالة 

مـره أن ينطلـق إليـه ويحضـره بـين يديـه الكثيرة بالنذر ودعا بأخذ غلمانه الخواص ووصف له مكان الغالم وأ
برفـٍق، فمضـى ذلـك العبـد إلـى الغـالم وقـال لـه: الملــك يـدعوك لخيـٍر يصـل إليـك مـن قبلـه ويسـألك سـؤاًال ثــم 

قـال لـه الغـالم: إن  ؟تعود في خير إلى منزلك فأجاب الغالم قائًال: وما حاجة الملك التي دعـاني مـن أجلهـا
ي سـؤال وجـواب فقـال لـه الغـالم: ألـف سـمٍع وألـف طاعـٍة ألمـر الملـك حاجة موالي التي دعاك من أجلها ه

ثم سار معه حتى وصل إليه فلمـا صـار بـين يديـه سـجد هللا ودعـا للملـك بعـد أن سـلم عليـه فـرد الملـك عليـه 
  السالم وأمره بالجلوس فجلس.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  التسعمائة وفي الليلة الثانية والعشرين بعد 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الغالم لما جاء إلى الملك وسلم عليه أمره بالجلوس فجلس فقال لـه: هـل 

فأجابـه بقولـه: هـو الـذي يكلمنـي فـي هـذا  ؟قال الغالم: نعم قال له: فأين هـو ؟تعرف من تكلم معك باألمس
ك بوضـع كرسـي بجانـب كرسـيه وأجلسـه عليهـا الوقت فقال له الملـك: لقـد صـدقت أيهـا الحبيـب ثـم أمـر الملـ



وأمــر بإحضــار أكــل وشــرب قــم امتزجــا فــي الحــديث إلــى أن قــال للغــالم: إنــك أيهــا الــوزير حــدثتني بــاألمس 
حديثًا وذكرت فيه أن معك حيلـة تـدفع بهـا عنـا كيـد ملـك الهنـد فمـا هـي الحيلـة وكيـف التـدبير فـي دفـع شـره 

فــي الملــك وأصــطفيك وزيــر إلــي وأكــون تابعــًا لرأيــك فــي كــل مــا فــأخبرني لكــي أجعلــك أول مــن يــتكلم معــي 
  أشرت به علي وأجيزك جائزًة سنيًة.

قال الغالم له: جائزتك لك أيها الملك والملك والمشورة والتدبير عند نسـائك الالتـي أشـرن عليـك بقتـل والـدي 
الحبيـب وهـل شـماس والـدك شماس مع بقية الوزراء فلما سمع الملـك منـه ذلـك خجـل وتنهـد وقـال أيهـا الولـد 

فأجابه الغالم قائًال: إن شماسًا والدي حقا وأنا ولده صدقًا فعند ذلك خشع الملك ودمعـت عينـاه  ؟كما ذكرت
ـــدهن أســـألك أن تكـــون  ـــدبير النســـاء وكي ـــك بجهلـــي وســـوء ت ـــال: أيهـــا الغـــالم أنـــي فعلـــت ذل واســـتغفر اهللا وق

ًا من مقامه وٕاذا زالـت هـذه النقمـة النازلـة بنـا طوقتـك متسامحًا لي وأني جاعلك في موضع أبيك وأعلى مقام
بطــوق الــذهب وأركبتــك أعــز مركــوب وأمــرت المنــادي أن ينــادي قــدامك قــائًال: هــذا الولــد العزيــز صــاحب 
الكرســي الثــاني بعــد الملــك وأمــا مــا ذكــرت مــن أمــر النســاء فــإني أضــمرت اإلنتقــام مــنهن ورجليــه فــي الوقــت 

فأجابه الغالم قـائًال: أعطنـي عهـدًا أنـك  ؟برني بما عندك من التدبير ليطمئن قلبيالذي يريده اهللا تعالى فأخ
  ال تخالف رأيي فيما أذكر لك وأني أكون مما أخشاه في أمان.

فقــال لــه الملــك: هــذا عهــد اهللا بــين وبينــك أنــي ال أخــرج عــن كالمــك وأنــك عنــدي صــاحب المشــورة ومهمــا  
علــى مــا أقولــه هــو اهللا تعــالى فعنــد ذلــك انشــرح صــدر الغــالم واتســع أمرتنــي بــه فعلتــه والشــاهد بينــي وبينــك 

عنــده مجــال الكــالم، فقــال: أيهــا الملــك إن التــدبير والحيلــة عنــدي أنــك تنظــر الوقــت الــذي يحضــر لــك فيــه 
الســاعي طالــب الجــواب بعــد المهلــة التــي أمهلتــه إياهــا فــإذا حضــر بــين يــديك وطلــب الجــواب فأدفعــه عنــك 

خر فعند ذلـك يعتـذر إليـك أن ملكـه حـدد عليـه أيامـًا معلومـًة فيراجعـك فـي كالمـك فأطرحـه وأمهله إلى يوٍم آ
وأمهلــه إلــى يــوم آخــر وال تعــين لــه ذلــك اليــوم فيخــرج مــن عنــدك غضــبان ويتوجــه إلــى وســط المدينــة ويــتكلم 

زٍم يلـين جهرًا بين الناس ويقول: يا أهل المدينة أني ساعي ملك الهند األقصى وهو صاحب بـأٍس شـديٍد وعـ
له الحديد قد أرسلني بكتاٍب إلى ملك هذه المدينة وجدد لـي أيامـا وقـال لـي أن لـم تحضـر عقـب األيـام التـي 
حددتها لك حلت بك نقمتي وها أنا جئت إلى ملك هذه المدينة وأعطيته الكتاب فلما قرأه أمهلنـي أيـام ثـم لـم 

ه وقــد مضــت الثالثــة أيــام وأتيــت أطلــب مــن يعطنــي ذلــك الكتــاب فأجتبــه إلــى ذلــك لطفــًا بــه ورعايــة لخــاطر 
الجواب فأمهلني إلى يوٍم آخر وأنا ليس عندي صبرًا، فها أنا منطلٌق إلى سيدي ملـك الهنـد األقصـى وأخبـره 
بمــا وقــع لــي وأنــتم أيهــا القــوم شــاهدون بينــي وبينــه فعنــد ذلــك يبلغــك كالمــه المرســل إليــه وأحضــره بــين يــديك 

ســاعي إلتــالف نفســه أي حملــك علــى مالمتنــا بــين رعيتنــا لقــد اســتحقيت منــا وكلمــه بلطــٍف وقــل لــه: أيهــا ال
التلف عاجًال ولكن قالت القدماء: العفو من شيم الكرام وأعلم أن تـأخير الجـواب عنـك لـيس عجـزًا منـا وٕانمـا 

  هو لزيادة أشغالنا وقلة تفرغنا لكتابة جواب ملككم ثم أطلب الكتاب واقرأه ثانيًا.
قراءته أكثر من الضحك وقل له: هل معك كتاب غير هذا الكتاب فنكتب جوابًا له أيضـًا وبعد أن تفرغ من 

فيقول لك: معي كتاب غير هذا الكتاب فأعد عليه بـالقول ثانيـًا فيقـول لـك: لـيس معـي غيـره أصـًال فقـل لـه: 



نتوجـه بعسـكرنا إن ملككم هذا معدوم العقل حيث ذكر في هذا الكتاب كالمًا يريد به تقويم نفوسنا ألجل أن 
إليــه فنغــزو بــالده ونأخــذ مملكتــه ولكــن ال تؤاخــذه فــي هــذه المــرة علــى إســاءة أدبــه بهــذا الكتــاب ألنــه قاصــر 
العقـل ضــعيف الحــزم فالمناسـب لمقــدرتنا أننــا ننـذره وال نحــذره مــن أن يعـود لمثــل هــذه الهـذيانات فــإن خــاطر 

ي أرســلك جــاهًال أحمــق غيــر مفكــر فــي العواقــب بنفســه وعــاد إلــى مثلهــا اســتحق الــبالء عــاجًال وآمــن أن الــذ
وليس له وزير عاقل سديد الرأي يستشيره ولو كان عاقًال الستشار وزيرًا قبل أن يرسل إلينا مثـل هـذا الكـالم 
السخرية ولكن له عندي جواب مثل كتابه وأزيد وأنا أدفع كتابه لـبعض صـبيان الكتـب ليجيبـه ثـم أرسـل إلـي 

  يديك فأذن لي بقراءة الكتاب ورد جوابه.واطلبني فإذا حضرت بين 
فعنــد ذلــك انشــرح صــدر الملــك واستحســن رأي الغــالم وأعجبتــه حيلتــه فــأنعم عليــه وخولــه رتبــة والــده وصــرفه 
مسرورًا فلما انقضت الثالثة أيام التي جعلها مهلًة للساعي جـاء السـاعي ودخـل علـى الملـك وطلـب الجـواب 

بسـاط وتكلـم بكـالٍم غيـر الئـق مثـل مـا قـال الغـالم ثـم خـرج إلـى السـوق فأمهلـه الملـك إلـى يـوم آخـر فخـرج ال
وقال: يا أهل هذه المدينة إني رسول ملك الهند األقصى إلى ملككم جئته برسـالٍة وهـو يمـاطلني فـي جوابهـا 
وقد انقضت المـدة التـي حـددها لـي ملكنـا ولـم يبـق لملككـم عـذٌر فـأنتم تكونـون الشـهداء علـى ذلـك. فلمـا بلـغ 

لك هذا الكالم أرسل إلى ذلك الساعي وأحضره بين يديـه وقـال لـه: أيهـا السـاعي فـي إتـالف نفسـه ألسـت الم
ناقًال كتابًا من ملك إلى ملك بينهمـا أسـرار فكيـف تخـرج بـين النـاس وتظهـر أسـرار الملـوك علـى العامـة فقـد 

واألنسب أن ال يـرد لـه استحقيت منا القصاص ولكن نحن نتحل ذلك ألجل عود جوابك لهذا الملك األحمق 
جوابًا عنا إال أقل صبيان المكتب ودعا حضور ذلك الغالم فحضر ولما دخل على الملـك والسـاعي حضـر 
ســجد هللا ودعــا للملــك بــدوام العــز والبقــاء فعنــد ذلــك رمــى الملــك الكتــاب للغــالم وقــال لــه: اقــرأ هــذا الكتــاب 

الضحك وقال للملك: هل أرسـلت خلفـي ألجـل جـواب واكتب جوابه بسرعة فأخذ الغالم الكتاب وقرأه وتبسم ب
  فقال له: نعم فأجاب بمزيد السمع والطاعة وأخرج الدواة والقرطاس وكتب. ؟هذا الكتاب

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والعشرين بعد التسعمائة 
ذ الكتاب وقرأه أخرج فـي الوقـت دواًة وقرطاسـًا وكتـب بسـم قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الغالم لما أخ 

اهللا الــرحمن الــرحيم الســالم علــى مــن باألمــان ورحمــة الــرحمن أمــا بعــد فــأني أعلمــك أيهــا المــدعو ملكــًا كبيــرًا 
اسمًا ال رسمًا أنه قد وصل إلينا كتابك وقرأناه وفهمنا ما فيه من الخرافات وغريب الهـذيانات فتحققنـا جهلـك 

ك علينا وقد مددت يديك إلى ما ال تقدر عليه ولوال أن الرأفـة أخـذتنا علـى خلـق اهللا والرعيـة لمـا تأخرنـا وبغي
عنــك وأمــا رســولك فأنــه خــرج إلــى الســوق ونشــر أخبــار كتابــك علــى الخــاص والعــام فيســتحق منــا القصــاص 

  ولكن أبقيناه رحمًة منا له لكونه معذورًا معك ولم نترك قصاصة وقارًا لك.
ا ما ذكرته في كتابك من قتلي لوزرائي أو علمائي وكبار مملكتي ذلـك حـق ولكـن لسـبب قـام عنـدي ومـا فأم

قتلت من العلماء واحدًا إال وعندي من جنسه ألف أعلم منه وأفهم وأعقل وليس عندي طفٌل إال وهو ممتلـئ 



أن أحصـيه وكـل واحـد من العلوم وعندي عوضًا من كل واحـٍد مـن المقتـولين مـن فضـالء نوعـه مـا ال أقـدر 
من عسكري يقاوم كردوسًا من عسكرك أما من جهة المال فإن عندي معامـل الـذهب والفضـة وأمـا المعـادن 
فأنها عندي كقطع الحجارة وأما أهـل مملكتـي فـإني ال أقـدر أن أصـف لـك حسـنهم وجمـالهم وغنـاهم، فكيـف 

عجيـٌب ولعلـه ناشـئ عـن سـخافة عقلـك  تجاسرت علينا وقلت لنـا: ابـن قصـرًا فـي وسـط البحـر فـإن هـذا أمـرٌ 
ألنه لو كان لك عقٌل لكنت فحصت عن دفعات األمواج وحركات الرياح وأنا أبني لـك القصـر، وأمـا زعمـك 
أنــك تظفرنــي فحــاش هللا مــن ذلــك كيــف يبغــي علينــا مثلــك ويظفــر بملكنــا بــل أن اهللا تعــالى يظفرنــي لكونــك 

توجبت العـذاب مــن اهللا ومنـي ولكــن أنــا أخـاف اهللا فيــك فــي معتـديًا باغيــًا علـي بغيــر حــٍق فـاعلم أن أمــك اســ
رعيتك وال أركب عليك إال بعد النذارة فإن كنت تخشى اهللا فعجل لي بإرسال خراج هـذه السـنة وٕاال ال أرجـع 
عــن الركــوب عليــك ومعــي ألــف ومائــة ألــف مقاتــل، كلهــم جبــابرة بأفيــال فســردهم حــول وزيرنــا وآمــره أن يقــيم 

ث سنوات نظير الثالثة أيام التي أمهلتها لقاصـدك وأتملـك مملكتـك بحيـث ال أقتـل منهـا على محاصرتك ثال
  أحدًا غير نفسك وال أسبى منها غير حريمك.

ثــم صــور الغــالم فــي المكتــوب صــورته وكتــب بجانبهــا: إن هــذا الجــواب كتبــه أصــغر أوالد الكتــاب ثــم ســلمه 
يـــدي الملـــك ومضـــى مـــن عنـــده شـــاكر اهللا تعـــالى إلـــى الملـــك فأعطـــاه الملـــك للســـاعي فأخـــذه الســـاعي وقبـــل 

وللملك على حلمه وانطلق وهو يتعجب مما رأى من حذق الغالم، فلما وصـل إلـى ملكـه وكـان دخولـه عليـه 
فــي اليــوم الثالــث بعــد الثالثــة أيــام المحــدودة لــه وكــان الملــك فــي ذلــك الوقــت ناصــب الــديوان بســبب تــأخير 

ل عليه سجد بين يديه ثم أعطاه الكتـاب فأخـذه الملـك وسـأل السـاعي الساعي عن المدة المحددة له فلما دخ
عـن ســبب إبطائــه وعــن أحـوال الملــك وردخــان فقــص عليـه القصــة وحكــى لــه جميـع مــا نظــره بعينيــه وســمعه 
 ؟بأذنيــه فانــدهش عقــل الملــك وقــال للســاعي: ويحــك مــا هــذه األخبــار التــي تخبرنــي بهــا عــن مثــل هــذا الملــك

: أيها الملك العزيز ها أنا بين يديك فافتح الكتاب واقرأه يظهـر لـك الصـدق مـن الكـذب فأجابه الساعي قائالً 
فعند ذلك فتح الملك الكتاب وقرأه نظر فيه صورة الغالم الذي كتبه فأيقن زوال ملكه وتحير فيمـا يكـون مـن 

ب فارتـــاعوا لـــذلك أمــره، ثـــم التفـــت إلـــى وزرائــه وعلمائـــه وأربـــاب دولتـــه وأخبــرهم بمـــا جـــرى وقـــرأ علــيهم الكتـــا
وارتعبوا رعبًا عظيمًا وصاروا يسكنون من روع الملك بكالم من ظاهر اللسـان وقلـوبهم تتمـزق مـن الخفقـان، 
ثــم أن بــديعًا الــوزير الكبيــر قــال: اعلــم أيهــا الملــك إن الــذي يقولــه أخــوتي مــن الــوزراء ال فائــدة فيــه والــرأي 

يه وتقول له أنا محٌب لك ولوالدك من قبلك وما أرسلنا إليك عندي أنك تكتب لهذا الملك كتابًا وتعتذر إليه ف
الساعي بهذا الكتاب إال على طريق اإلمتحان لك لننظر عزائمك ومـا عنـدك مـن الشـجاعة واألمـور العمليـة 
والعلميــة والرمــوز الخفيــة ومــا أنــت منطــٍو عليــه مـــن الكمــاالت الكليــة ونســأل اهللا تعــالى أن يبــارك لــك فـــي 

حصون مـدينتك ويزيـد فـي سـلطانك حيـث كنـت حافظـًا لنفسـك فتـتم أمـور رعيتـك وأرسـله مـع مملكتك ويشيد 
  ساٍع آخر.

فقال الملك: واهللا العظيم أن هذا ليعجبا عظيمًا كيف يكون هذا ملكًا عظيمًا معتدًا للحرب بعـد قلتـه لعلمـاء  
هذه القـوة العظيمـة وأعجـب مملكته وأصحاب رأيه ورؤساء جنده وتكون مملكته عامرة بعد ذلك ويخرج منها 



من هذا أن صغار مكاتبها يردون عن ملكها مثل هذا الجواب لكن أنا بسوء طمعي أشعلت هذه النـار علـي 
وعلى أهـل مملكتـي وال أدري مـا يطفئهـا إال رأي وزيـري هـذا، ثـم أنـه جهـز هديـًة ثمينـًة وخـدمًا وحشـمًا كثيـرًة 

أمــا بعـد أيهــا الملـك العزيــز وردخـان ولــد األخ العزيـز الملــك  وكتـب كتابـًا مضــمونه: بسـم اهللا الــرحمن الـرحيم
جليعاد رحمه اهللا وأبقاك، لقد حضر لنا كتابك فقرأناه وفهمنا ما فيه فرأينا فيه ما يسرنا وهذا غايـة طلبنـا لـك 
مــن اهللا تعــالى ونســأل اهللا أن يعلــي شــأنك ويشــيد أركــان مملكتــك وينصــرك علــى أعــدائك الــذين يريــدون بــك 

واعلم أيها الملك أن أباك كـان لـي أخـًا وبينـي وبينـه عهـود ومواثيـق مـدة حياتـه ومـا كـان يـرى منـا إال  السوء
خيــرًا أو كنــا نحــن كــذلك ال نــرى منــه إال خيــرًا، ولمــا تــوفي وجلســت أنــت علــى كرســي مملكتــه حصــل عنــدنا 

بـر ذلـك إلـى ملـك غيرنـا غاية الفرح والسرور ولما بلغني ما فعلت بوزرائك وأكابر دولتك خشـينا أن يصـل خ
فيطمع فيك وكنا نظن أنك فـي غفلـٍة عـن مصـالحك مهمـًال ألمـور مملكتـك فكاتبنـاك بمـا ننبهـك فلمـا رأينـاك 
قد رددت لنا مثل هذا الجواب اطمأن قلبنا عليك، متعك اهللا بمملكتك وجعلك معانًا على شـأنك والسـالم، ثـم 

  جهز له الهدية وأرسلها إليه مع مائة فارٍس.
 رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأد

 

  وفي الليلة الرابعة والعشرين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن ملـك الهنـد األقصـى لمـا جهـز الهديـة إلـى الملـك وردخـان أرسـلها لـه مـع 

فقــرأه وفهــم معنــاه ثــم  مائــة فــارٍس فســاروا إلــى أن أقبلــوا علــى الملــك وردخــان وســلموا عليــه ثــم أعطــوه الكتــاب
نـزل قائــدهم فـي محــل يصــلح لـه وٕاكرمــه وقبـل الهديــة منــه وشـاع خبرهــا عنـد النــاس وفــرح الملـك بــذلك فرحــًا 
شــديدًا ثــم أرســل إلــى الغــالم ابــن شــماس وأحضــره مــن ملكــه وأعطــاه الكتــاب ففتحــه وقــرأه فســر الملــك بــذلك 

ديــه ويعتــذر إليــه ويــدعو لــه بــدوام البقــاء وخلــود ســرورًا كبيــرًا وصــار يعاتــب رئــيس المائــة فــارس وهــو يقبــل ي
النعم عليه فشكره على ذلك وأكرمه إكرامًا زائدًا وأعطاه هو وجميع من معه ما يليق بهـم وجهـز معهـم هـدايا 
وأمر الغـالم أن يكتـب رد الجـواب فعنـد ذلـك كتـب الغـالم الجـواب وأحسـن الخطـاب وأوجـز فـي بـاب الصـلح 

  ن الفرسان.وذكر أدب الرسول ومن معه م
فلما تمم الكتاب عرضه على الملـك فقـال لـه الملـك: اقـرأه أيهـا الولـد العزيـز لكـي نعـرف مـا كتـب فيـه، فعنـد 
ذلــك قــرأه الغــالم بحضــور المائــة فــارس فأعجــب الملــك هــو وكــل مــن حضــر نظامــه ومعنــاه ثــم ختمــه الملــك 

لهم إلـى أطـراف بالدهـم، هـذا مـا وسلمه إلى رئيس المائة فارس وصرفه وأرسل معه من عسكره طائفٌة توصـ
  كان من أمر الملك والغالم.

وأمــا مــا كــان مــن أمــر رئــيس المائــة فــارس فإنــه انــدهش عقلــه ممــا رآه مــن أمــر الغــالم ومعرفتــه وشــكر اهللا 
تعالى علـى قضـاء مصـلحته بسـرعٍة وعلـى قبـول الصـلح ثـم أنـه سـار إلـى أن وصـل إلـى ملـك أقصـى الهنـد 

ف وأوصل إليه العطايا وناوله الكتاب وأخبره بمـا نظـر ففـرح الملـك بـذلك فرحـًا شـديدًا وقدم إليه الهدايا والتح



وشكر اهللا تعالى وأكرم رئيس المائة فارس وشكر همته على فعله، ورفع درجته وصـار مـن ذلـك الوقـت فـي 
  أمن مأمن وطمأنينة وزيادة أشباح، هذا ما كان من أمر ملك أقصى الهند.

لملــك ودرخــان فأنــه اســتقام مــع اهللا ورجــع عــن طريقتــه الرديئــة وتــاب إلــى اهللا توبــًة وأمــا مــا كــان مــن أمــر ا
خالصــًة عمــا كــان فيــه وتــرك النســاء جملــًة ومــا لكليتــه إلــى صــالح مملكتــه والنظــر بخــوف اهللا إلــى الرعيــة 

بزينـة وجعل ابن شماس وزيرًا عوضًا عن والده وصاحب الـرأي المقـدم عنـده فـي المملكـة وكاتمـًا لسـره وأمـر 
مدينته سبعة أيـاٍم وكـذلك بقيـة المـدائن ففرحـت الرعيـة بـذلك وزوال الخـوف والرعـب عنهـا واستبشـروا بالعـدل 
واإلنصاف وابتهلوا بالدعاء للملك والوزير الذي أزال عنـه وعـنهم هـذا الغـم وبعـد ذلـك قـال الملـك للـوزير: مـا 

ا كانـــت عليـــه أوًال مـــن وجـــود الرؤســـاء الـــرأي عنـــدك فـــي إتقـــان المملكـــة وٕاصـــالح الرعيـــة ورجوعهـــا إلـــى مـــ
  والمديرين.

فعند ذلك أجابه الوزير قائًال: أيهـا الملـك العزيـز الشـأن الـرأي عنـدي أنـك قبـل كـل شـيٍء تتبـدئ بقطـع أمـر  
المعاصـي مـن قلبــك وتتـرك مـا كنــت فيـه مــن اللهـو والعسـف واإلشــتغال بالنسـاء ألنـك إن رجعــت إلـى أصــل 

ية أشد من األول فقـال الملـك: ومـا هـي أصـل المعاصـي التـي ينبغـي أن أقلـع المعاصي تكون الضاللة الثان
فأجابــه ذلــك الــوزير الصــغير الســن الكبيــر العقــل قــائًال: أيهــا الملــك الكبيــر اعلــم أن أصــل المعصــية  ؟عنهــا

اتبـاع هــوى النســاء والميـل إلــيهن وقبــول رأيهــن وتـدبيرهن ألن محبــتهن تغيــر العقـول الصــافية وتفســد الطبــاع 
السليمة والشاهد علـى قـولي مـن دالئـل واضـحة لـو تفكـرت فيهـا وتتبعـت وقائعهـا بإمعـان النظـر لوجـدت لـك 
ناصحًا مـن نفسـك واسـتغنيت عـن قـولي جملـًة، فـال تشـغل قلبـك بـذكرهن واقطـع مـن ذهنـك رسـمهن ألن اهللا 

ه: يــا ولــدي إذا تعــالى أمــر بعــدم اإلكثــار مــنهن علــى يــد نبيــه موســى حتــى قــال بعــض الملــوك الحكمــاء لولــد
اسـتقمت فــي الملـك مــن بعـدي فــال تكثــر مـن النســاء لـئال يضــل قلبــك ويفسـد رأيــك بالجملـة فاإلســتكثار مــنهم 
يفضــي إلــى حــبهن وحــبهن يفضــي إلــى فســاد الــرأي والبرهــان علــى ذلــك مــا جــرى لســيدنا ســليمان بــن دواد 

ط أحٌد من الملوك الذين تقدموا مثـل مـا عليهما السالم الذي خصه اهللا بالعلم والحكمة والملك العظيم ولم يع
أعطاه فكانت النساء سببًا لهفوة والده ومثل هـذا كثيـر أيهـا الملـك وٕانمـا ذكـرت لـك سـليمان لتعـرف أنـه لـيس 
ألحد أن يملك مثل ما ملك حتى إطاعة جميـع ملـوك األرض واعلـم أيهـا الملـك أن محبـة النسـاء أصـل كـل 

ن أن يقتصــر مــنهن علــى قــدر الضــرورة وال يميــل إلــيهن كــل الميــل شــر ولــيس ألحــداهن رأي فينبغــي لإلنســا
فإن ذلك يوقعة في الفساد والهلكة فأن أطعت قولي أيها الملك استقامت لك جميـع أمـورك وٕان تركتـه نـدمت 

  حيث ال ينفعك الندم فأجابه الملك قائًال: لقد تركت ما كنت فيه من فرط الميل إليهن.
 عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 

 

  وفي الليلة الخامسة والعشرين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الملــك وردخــان لمــا قــال لــوزيره أنــي قــد تركــت مــا كنــت فيــه مــن الميــل 
إليهن وأعرضت عن اإلشغال بالنساء جميعًا ولكن ماذا أصنع إليهن جزاء مـا فعلـن ألن قتـل شـماس والـدك 



يدهن ولم يكن ذلك مرادي وال عرفت كيف جـرى لـي فـي عقلـي حتـى وافقـتهن علـى قتلـه، ثـم تـأوه كان من ك
وصاح قائًال وأسفاه على فقد وزيري وسداد رأيه وحسن تدبيره وعلى فقد نظرائه من الوزراء ورؤساء المملكـة 

حدهن ألنهن مثـل بضـاعة وحسن آرائهم الرشيد فأجابه الوزير قائًال اعلم أيها الملك أن الذنب ليس للنساء و 
مستحسنٍة تميل إليها شهوات الناظرين فمن اشتهى واشترى باعوه ومـن لـم يشـتر لـم يجبـره أحـٌد علـى الشـراء 
ولكن الذنب لمن اشترى وخصوصًا إذا كان عارفًا بمضرة تلك البضاعة وقـد حـذرتك ووالـدي مـن قبلـي كـان 

علـى نفسـي الـذنب كمـا قلـت أيهـا الـوزير وال عـذر  يحذرك ولم تقبل منه نصـيحًة فأجابـه الملـك أننـي أوجبـت
  لي إلى التقادير اإللهية.

فقال الوزير اعلم أيها الملك أن اهللا تعالى خلقنا وخلق لنا اسـتطاعة وجعـل لنـا إرادة واختيـارًا فـإن شـئنا فعلنـا 
كون هللا صـوابًا ألنـه وٕان شئنا لم نفعل ولم يأمرنا اهللا بفعل ضرار لئال يلزمنا ذنٌب فيجب علينا حساب فيما ي

تعــالى ال يأمرنــا إال بــالخير علــى ســائر األحــوال وٕانمــا ينهانــا عــن الشــر ولكــن نحــن بإرادتنــا نفعــل مــا نفعلــه 
صوابًا كان أو خطأ فقال له الملك صدقت وٕانما كان خطئي من الميل إلى الشهوات وقد حـذرت نفسـي مـن 

عقلـي فهـل عنـدك شـيٌء يمنعنـي عـن ارتكـاب هـذا ذلك مرارًا وحذرني والدك شماس مرار فغلبت نفسي على 
  الخطأ حتى يكون عقلي غالبًا على شهوات نفسي.

فأجـاب الـوزير نعـم إنـي أرى شـيئًا يمنعـك عـن ارتكـاب هـذا الخطـأ وهـو أنـك تنـزع عنـك ثـوب الجهـل وتلـبس 
مــن  ثـوب العــدل وتعصــى هــواك وتطيــع مــوالك وترجــع إلــى سـيرة الملــك العــادل أبيــك وتعمــل مــا يجــب عليــك

حقــوق اهللا وحقــوق رعيتــك وتحــافظ علــى دينــك وعلــى رعيتــك وعلــى سياســة نفســك وعلــى عــدم قتــل رعيتــك 
وتنظر فـي عواقـب األمـور وتنـزل عـن الظلـم والجـور والبغـي والفسـاد وتسـتعمل العـدل واإلنصـاف والخضـوع 

ى مـا يوجـب دعـاءهم وتمتثل أوامر اهللا تعالى وتالزم الشفقة على خليقته الذين استخلفك علـيهم وتواظـب علـ
ــًا عنــد كــل مــن يــراك وتتالشــى  لــك ألنــك إذا أدام لــك ذلــك صــفا وقتــك وعفــا اهللا برحمتــه عنــك وجعلــك مهاب

  أعداؤك ويهزم اهللا جيوشهم وتصير عند اهللا مقبوًال وعند خلقه مهابًا محبوبًا.
العمـى وأنـا عـازٌم  فقال له الملك لقد أحييت فـؤادي ونـورت قلبـي بكالمـك الحلـو وجلـوت عـين بصـيرتي بعـد 

على أن أفعل جميع ما ذكرته لي بمعونة اهللا تعالى وأترك ما كنت عليه من البغي والشـهوات وأخـرج نفسـي 
من الضيق إلـى السـعة ومـن الخـوف إلـى األمـن وينبغـي أن تكـون بـذلك فرحـًا مسـرورًا ألنـي صـرت لـك ابنـا 

مــن الواجــب علـي بــذل المجهــود فيمــا مـع كبــر ســني وصـرت لــي أنــت والــدًا حبيبـًا علــى صــغر سـنك وصــار 
تــأمرني بــه وأنــا أشــكر فضــل اهللا تعــالى وفضــلك فــإن اهللا تعــالى أوالنــي بــك مــن الــنعم وحســن الهدايــة وســداد 
الرأي ما يدفع همي وغمي وقد حصلت سالمة رعيتي على يديك بشرف معرفتك وحسن تـدبيرك فأنـت اآلن 

لكرسي وكـل مـا تفعلـه جـائٌز علـي وال أرد لكلمتـك ولـيس مدبرًا لملكي ال أتشرف عليك بسوى الجلوس على ا
يفصلني منك إال الموت وجميع مـا تملكـه يـدي لـك التصـرف فيـه وٕان لـم يكـن لـي خلـف تجلـس علـي تختـي 
عوضًا عنـي فأنـت أولـى مـن جميـع مـا فـي مملكتـي فأوليـك ملكـي وأشـهد علـى ذلـك أكـابر مملكتـي، أجعلـك 

  .ولي عهدي من بعدي إن شاء اهللا تعالى



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والعشرين بعد التسعمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد أن الملـك وردخـان قـال البـن شـماس الـوزير سـوف أسـتخلفك عنـي وأجعلـك 

بكاتبه فحضر بـين ولي عهدي من بعدي وأشهد علي ذلك أكابر مملكتي بعون اهللا تعالى، ثم بعد ذلك دعا 
يديــه فــأمره أن يكتــب إلــى ســائر كبــراء دولتــه بالحضــور إليــه وجهــر بالنــداء فــي مدينتــه للحاضــرين الخــاص 
والعـــام وأمـــر أن يجتمـــع األمـــراء والقـــواد والحجـــاب وســـائر أربـــاب الخـــدم أن حضـــرة الملـــك وكـــذلك العلمـــاء 

ــًا عظيمــًا وســماطًا لــم يعمــل مثلــه قــط وعــزم جميــع النــاس مــن الخــاص والعــام  والحكمــاء وعمــل الملــك ديوان
فــاجتمع الجميــع علــى حــظ وأكــل وشــرب مــدة شــهٍر وبعــد ذلــك كســا جميــع حاشــيته وفقــراء مملكتــه وأعطــى 
العلماء عطايا وافره فاختار جملًة من العلمـاء والحكمـاء بمعرفـة ابـن شـماس وأدخلهـم عليـه وأمـره أن ينتخـب 

ون هــو الـرئيس علـيهم فعنــد ذلـك اختـار الغــالم ابـن شــماس مـنهم سـبعًة لــيجعلهم وزراء مـن تحـت كلمتــه ويكـ
منهم أكبرهم سنًا وأكملهم عقًال وأكثرهم درايًة وأشرعهم حفظًا ورأى من بهذه الصـفات سـتة أشـخاٍص فقـدمهم 
إلى الملك وألبسهم ثياب الوزراء وكلمهم قائًال أنتم تكونـون ورائـي تحـت طاعـة ابـن شـماس وجميـع مـا يقولـه 

م به وزيري هذا ابن شماس ال تخرجوا عنه أبدًا ولو كان هـو أصـغركم سـنًا ألنـه أكبـركم عقـًال، لكم أو يأمرك
ثم أن الملك أجلسهم على كراسي مزركشة علـى عـادة الـوزراء وأجـرى علـيهم األرزاق والنفقـات ثـم أمـرهم أن 

من األجناد ليجعل مـنهم ينتخبوا من أكابر الدولة الذين اجتمعوا عنده في الوليمة من يصلح لخدمة المملكة 
رؤســـاء ألـــوف ورؤســـاء خمســـين ورؤســـاء عشـــرات ورتـــب لهـــم المرتبـــات وأجـــرى علـــيهم األرزاق علـــى عـــادة 
الكبــراء ففعلــوا ذلــك فــي أســرع وقــٍت وأمــرهم أيضــًا أن ينعمــوا علــى بقيــة مــن حضــر باإلنعامــات الجزيلــة وأن 

فــي الرعيــة وأوصــاهم بالشــفقة علــى الفقــراء يصــرفوا كــل واحــٍد إلــى أرضــه بعــٍز وٕاكــراٍم وأمــر عمالــه بالعــدل 
واألغنياء وأمر بإسعافهم من الخزنة على قدر درجاتهم فدعا له الوزير بـدوام العـز والبقـاء ثـم أنـه أمـر بزينـة 
المدينـة ثالثــة أيـاٍم شــكر اهللا تعــالى علـى مــا حصــل لـه مــن التوفيـق هــذا مــا كـان مــن أمــر الملـك ووزيــره ابــن 

  وأمرائها وعمالها.شماس في ترتيب المملكة 
وأما ما كان من أمر النسـاء المحظيـات مـن السـراري وغيـرهن الالتـي كـن سـببًا لقتـل الـوزراء وفسـاد المملكـة 
بحيــاتهن وخــداعهن فأنــه لمــا انصــرف جميــع مــن كــان فــي الــديوان مــن المدينــة والقــرى إلــى محلــه واســتقامت 

  ي هو ابن شماس أن يحضر بقية الوزراء.أمورهم أمر الملك الوزير الصغير السن الكبير العقل الذ
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السابعة والعشرين بعد التسعمائة 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أمر وزيره ابن شماس أن يحضر بقية الوزراء فلما حضروا جميعـًا 
لموا أيها الوزراء أني كنت حائدًا عـن الطريـق المسـتقيم مسـتغرقًا فـي بين يدي الملك اختلى بهم وقال لهم اع



النصـح وسـبب ذلـك كلـه مالعبـة هـؤالء  الجهل معرضًا عن النصيحة ناقضًا للعهود والمواثيق مخالفـًا ألهـم 
النســاء وخــداعهن إيــاي، وزخرفــة كالمهــن وبــاطلهن لــي وقبــولي لــذلك ألنــي كنــت أظــن أن كالمهــن نصــٌح 

ولينــه فــإذا هــو ســٌم قاتــٌل واآلن قــد تقــرر عنــدي أنهــن يــردن لــي الهــالك والتلــف فقــد اســتحقين بســبب عذوبتــه 
العقوبة والجزاء منـي لكـن علـى جهـة العـدل حتـى أجعلهـن عبـرة لمـن اعتبـر فمـا الـرأي السـديد فـي أهالكهـن 

مختصــًا بالنســاء فأجابــه الــوزير ابــن شــماس قــائًال أيهــا الملــك العظــيم الشــأن إننــي قلــت لــك أوًال الــذنب لــيس 
وحــدهن بــل هــو مشــترك بيــنهن وبــين الرجــال الــذين يطيعــونهن لكــن النســاء يســتوحين الجــزاء علــى كــل حــال 
ألمرين األول تنفذ قولك لكونك الملك األعظم والثاني لتجاسرهن عليـك وخـداعهن لـك ودخـولهن فيمـا بيـنهن 

ازٌل بهن ومن اآلن اجعلهـن بمنزلـة الخـدم وحاًال يصلحن للتكلم فيه فهن أحٌق بالهالك ولكن كفاهن ما هو ن
  واألمر إليك في ذلك غيره.

ثم أن بعض الوزراء أشار على الملك بما قاله ابـن شـماس وبعـض الـوزراء تقـدم إلـى الملـك وسـجد لـه وقـال 
 أدام اهللا أيام الملك إن كان ال بد أن تفعل بهن فعلة لهالكهن فافعل ما أقوله لك فقال الملـك مـا الـذي تقولـه

لي فقال له أن تأمر إحدى محاظيك بأن تأخذ النساء الالتي خدعنك وتدخلهن البيـت الـذي حصـل فيـه قتـل 
الوزراء والحكماء وتسجنهن هنـاك وتـأمر أن يعطـى لهـن قليـٌل مـن الطعـام والشـراب بقـدر مـا يمسـك أبـدانهن 

نهن علـى حالهـا إلـى أن وال يؤذن إليهن في الخروج من ذلك الموضع أصًال وكل من ماتت بنفسـها تبقـى بيـ
يمتن عن آخرهن وهذا أقل جزائهن ألنهن كن سببًا لهذه الفتنة العظيمة بل واصل جميع الباليا والفـتن التـي 
وقعت في هذا الزمان وصدق عليهن قول القائل إن من حفر بئرًا ألخيـه وقـع فيهـا ومـا طالـت سـالمته فقبـل 

ظيات جبارات وسلم إلـيهن النسـاء وأمـرهن أن يـدخلن فـي الملك رأيه وفعل كما قال له وأرسل خلف أربع مح
محــل القتلــى ويســجنهن فيــه وأجــرى لهــن طعامــًا نيئــًا قلــيًال وشــرابًا قلــيًال فكــان مــن أمــرهن أنهــن حــزن حزنــًا 
عظيمًا وندمن على ما فرط منهن وتأسفن تأسـفًا كثيـرًا وأعطـاهن اهللا جـزاهن فـي الـدنيا مـن الخـزي وأعـدلهن 

رة ولم يزلن في ذلـك الموضـع المظلـم المنـتن الرائحـة وفـي كـل يـوم تمـوت نـاس مـنهن حتـى العذاب في اآلخ
هلكن عن آخرهن وشاع خبر هذه الواقعة في جميع البالد واألقطار وهذا ما انتهى إليـه أمـر الملـك ووزرائـه 

 ام.ورعيته والحمد هللا مفني األمم ومحيي الرمم المستحق للتجليل واإلعظام والتقديس على الدو 

 

  حكاية أبي قير وأبي صير
ومما يحكى أيضًا: أن رجلين كانا في مدينة اإلسكندرية وكان أحدهما صـباغًا واسـمه أبـو قيـر وكـان الثـاني 
مزينــًا واســمه أبــو صــير وكانــا جــارين لبعضــهما فــي الســوق وكــان المــزين فــي جانــب دكــان الصــباغ نصــابًا 

لمــوت أو مشــتٌق مــن عتبــة كنيســة اليهــود ال يســتحي كــذابًا صــاحب شــر قــوي كأنمــا صــدغه منحــوٌت مــن الج
من عيبة يفعلها بين الناس وكان من عادته أنه إذا أعطاه أحٌد قماشًا لصبغه يطلب منه الكـراء أوًال ويوهمـه 

  أنه يشتري به أجزاًء ليصبغ بها، فيعطيه الكراء مقدمًا فإذا أخذه منه يصرفه على أكٍل وشرٍب.



بعــد ذهــاب صــاحبه ويصــرف ثمنــه فــي األكــل والشــرب وغيــر ذلــك وال يأكــل إال  ثــم يبيــع القمــاش الــذي أخــذه
طيبًا من أفخر المأكول وال يشرب إال من أجود ما يذهب العقول فإذا أتاه صاحب القماش يقـول لـه فـي غـٍد 
تجيء لي من قبل طلوع الشمس فتلقى حاجتك مغبونًة فيروح صاحب الحاجة ويقول في نفسه يـوم مـن يـوٍم 

م يأتيه في ثاني يوم على الميعاد فيقول له تعال في غٍد فأني أمس ما كنت فاضيًا ألنـه كـان عنـدي قريب ث
ضيوف فقمت بواجبهم حتى راحوا وفي غٍد قبل الشـمس تعـال خـذ قماشـك مصـبوغًا فيـروح ويأتيـه فـي ثالـث 

مصـالح ولكـن فـي يوم فيقول له أني كنت أمس معذورًا ألن زوجتـي ولـدت بالليـل وطـول النهـار وأنـا أقضـي 
غــد مــن كــل بــد تعــال خــذ حاجتــك مصــبوغة فيــأتي لــه علــى الميعــاد فيطلــع لــه بحيلــٍة أخــرى مــن حيــث كــان 

  ويحلف له.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد التسعمائة 

احب الشـيء يطلـع لـه بحيلـٍة مـن حيـث قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الصـباغ صـار كلمـا أتـى لـه صـ 
كـان ويجلــب لـه ولــم يـزل يعــده ويخلـف إذا جــاءه حتـى يقلــق الزبـون ويقــول لـه كــم تقـول لــي فـي غــد أعطنــي 
حاجتي فإني ال أريد صـبغًا فيقـول واهللا يـا أخـي أنـا مسـتٍح منـك ولكـن أخبـرك بالصـحيح واهللا يـؤذي كـل مـن 

ا حصــل فيقــول أمــا حاجتــك فــأني صــبغتها صــبغًا لــيس لــه يــؤذي النــاس فــي أمتعــتهم فيقــول لــه أخبرنــي مــاذ
نظيرًا ونشرتها على الحبـل فسـرقت وال أدري مـن سـرقها فـإن كـان صـاحب الحاجـة مـن أهـل الخيـر يقـول لـه 
يعوض اهللا علي وٕان كان من أهل الشر يسـتمر معـه فـي هتيكـٍة وجرسـٍة وال يحصـل منـه شـيء ولـو اشـتكاه 

  إلى الحاكم.
لفعال حتى شاع ذكـره بـين النـاس وصـار النـاس يحـذر بعضـهم مـن أبـي قيـر ويضـربون ولم يزل يفعل هذه ا

به األمثال وامتنعوا عنه جميعًا وصار ال يقع معه إال الجاهل بحاله ومع ذلك ال بـد لـه كـل يـوٍم مـن جرسـٍة 
فـي  وهتيكٍة من خلق اهللا فحصل له كساد بهذا السبب فصار يأتي إلى دكان جـاره المـزين أبـي صـير ويقعـد

داخلهــا قبــال المصــبغة فــإن رأى أحــٌد جــاهًال بحالــه واقفــًا علــى بــاب المصــبغة ومعــه شــيٌء يريــد صــبغه يقــوم 
من دكان المزين ويقول له مالك يا هـذا فيقـول لـه خـذ أصـبغ لـي هـذا الشـيء فيقـول لـه أي لـون تطلبـه ألنـه 

لــم يصــدق مــع أحــد والشــقاوة مــع هــذه الخصــال الذميمــة كــان يخــرج مــن يــده أن يصــبغ ســائر األلــوان ولكنــه 
  غالبة عليه ثم يأخذ الحاجة منه ويقول له هات الكراء مسبقًا وفي غٍد تعال خذها فيعطيه األجرة ويروح.

وبعد أن يتوجه صـاحب الشـيء إلـى حـال سـبيله يأخـذ هـو ذلـك الشـيء ويـذهب إلـى السـوق فيبيعـه ويشـتري 
يه، وٕاذا رأى أحـدًا واقفـًا علـى الـدكان مـن الـذين أعطـوه بثمنه اللحم والخضار والدخان والفاكهة وما يحتاج إل

  حاجًة ليصبغها فال يظهر إليه وال يريه نفسه، ودام على هذه الحالة سنين.
فاتفق له في يوٍم من األيام أنه أخذ حاجًة مـن رجـٍل جبـاٍر ثـم باعهـا وصـرف ثمنهـا وصـار صـاحبها يجـيء 

رأى أحــٌد لــه عنــده شــيء يهــرب منــه فــي دكــان المــزين أبــي  إليــه فــي كــال يــوٍم فلــم يــره فــي الــدكان ألنــه متــى



صــير، فلمــا لــم يجــده ذلــك الجبــار فــي دكانــه وأعيــاه ذلــك ذهــب إلــى القاضــي وأتــاه برســوٍل مــن طرفــه وســمر 
باب الدكان بحضرة جماعة من المسلمين وختمه ألنه لم ير فيها غيـر بعـض مـواجير مكسـره ولـم يجـد فيهـا 

أخــذ الرســول المفتــاح وقــال للجيــران: قولــوا لــه يجــيء بحاجــة هــذا الرجــل ويــأتي  شــيئًا يقــوم مقــام حاجتــه، ثــم
  ليأخذ مفتاح دكانه.

ثم ذهب الرجل والرسول إلى حالهما فقال أبو صير ألبـي قيـر: دهيتـك فـإن كـل مـن جـاء لـك بحاجـٍة تعدمـه 
ئــب كــل مــن قــال يــا جــاري ســرقت منــي، قــال أبــو صــير: عجا ؟إياهــا أيــن راحــت حاجــة هــذا الرجــل الجبــار

أعطاك حاجًة يسرقها منك لٌص، هل أنت معاٍد جميع اللصـوص، ولكـن أظـن أنـك تكـذب فـأخبرني بقصـتك 
فقــال لــه كــل مــن أعطــاني  ؟يــا جــاري مــا أحــد ســرق منــي شــيء، فقــال أبــو صــير ومــا تفعــل فــي متــاع النــاس

ر إنمـا أفعـل هـذا مـن حاجًة أبيعها وأصرف ثمنها فقال له أبو صير أيحل لك هذا مـن اهللا، قـال لـه أبـو صـي
الفقر ألن صنعتي كاسدة وأنا فقيٌر وليس عنـدي شـيٌء، ثـم صـار يشـرح لـه الكسـاد وقلـة السـبب وصـار أبـو 
صير يشرح له كساد صنعته أيضًا ويقول أنا أسطى ليس لـي نظيـر فـي هـذه المدينـة ولكـن ال يحلـق عنـدي 

  أحد لكوني رجل فقير وكرهت هذه الصنعة يا أخي.
ير الصباغ: وأنا أيضًا كرهـت صـنعتي مـن الكسـاد ولكـن يـا أخـي مـا الـداعي إلقامتنـا فـي هـذه فقال له أبو ق

البلدة فأنا وأنت نسافر منهـا نتفـرج فـي بـالد النـاس وصـنعتنا فـي أيـدينا رائجـٌة فـي جميـع الـبالد، فـإذا سـافرنا 
حتـــى رغـــب فـــي نشـــم الهـــواء ونرتـــاح مـــن هـــذا الهـــم العظـــيم. ومـــا زال أبـــو قيـــر يحســـن الســـفر ألبـــي صـــير 

  اإلرتحال، ثم أنهما اتفقا على السفر.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والعشرين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن أبـا قيـر مـا زال يحسـن السـفر ألبـي صـير حتـى رغـب فـي اإلرتحـال، ثـم 

  و قير بأن أبا صير رغب في أن يسافر وأنشد قول الشاعر: أنهما اتفقا على السفر وفرح أب
 وسافر ففي األسفار خمس فـوائد  تغرب عن األوطان في طلب العال

 علم وأداب وصـحـبة مـاجـد  تفرج هٌم واكتـسـاب مـعـيشةٌ 

 وتشتيت شمل وارتكـاب شـدائد  وٕان قيل في األسفار غٌم وكـربةٌ 

 وحاسد بدار هواٍن بين واشٍ   فموت الفتى خيٌر له من حياته

وحين عزما على السفر قال أبو قير ألبي صير: نحن صـرنا أخـوين وال فـرق بيننـا فينبغـي أننـا نقـرأ الفاتحـة 
على أن أعمالنا يكتسب ويطعم بطالنا ومهما فضل نضـعه فـي صـندوٍق فـإذا رجعنـا إلـى اإلسـكندرية نقسـمه 

  ك وقرأ الفاتحة على أن الذي يعمل ويكتسب يطعم البطال.بيننا بالحق واإلنصاف، قال أبو صير وهو كذل



ثــم أن أبــا صــير قفــل الــدكان وأعطــى المفــاتيح لصــاحبها وأبــو قيــر تــرك المفــاتيح عنــد رســول القاضــي وتــرك 
الــدكان مقفولــًة مختومــًة وأخــذ مصــالحهما وأصــبحا مســافرين ونــزال فــي غليــون فــي البحــر المــالح وســافرا فــي 

  إسعاف. ذلك النهار وحصل لهما
ومــن تمــام ســعد المــزين أن جميــع مــن كــان فــي الغليــون لــم يكــن معهــم أحــد مــن المــزينين وكــان فيــه مائــة 
وعشرون رجًال غير الريس والبحريـة. ولمـا حلـوا قلـوع الغليـون قـام المـزين وقـال للصـباغ: يـا أخـي هـذا بحـر 

ل لـي أحـد تعـال يـا مـزين أحلـق لـي نحتـاج فيـه إلـى األكـل والشـرب ولـيس معنـا إال قليـٌل مـن الـزاد وربمـا يقـو 
  فأحلق له برغيف أو بنصف فضة أو بشرية ماء فانتفع بذلك أنا وأنت، فقال له الصباغ ال بأس.

ثــم حــط رأســه ونــام وقــام المــزين وأخــذ عدتــه والطاســة ووضــع علــى كتفــه خرقــًة تغنــي عــن الفوطــة ألنــه فقيــر 
حلــق لــه فلمــا حلــق لــذلك الرجــل أعطــاه نصــف وشــق بــين الركــاب فقــال لــه واحــد تعــال يــا أســطى أحلــق لــي ف

فضة فقال له المزين ليس لي بهذا النصف الفضة ولو كنت فأعطيتني رغيفًا كان أبرك في هـذا البحـر ألن 
لي رفيقًا وزادنا شيء قليـل فأعطـاه رغيفـًا وقطعـة جـبن ومـأل لـه الطاسـة مـاء حلـوًا فأخـذ ذلـك وأتـى إلـى أبـي 

لـه بـالجبن واشـرب مـا فـي الطاسـة فأخـذ ذلـك منـه وأكـل وشـرب ثـم أن أبـا قير وقال لـه: خـذ هـذا الرغيـف وك
صير المزين بعد ذلك حمل عدتـه وأخـذ الخرقـة علـى كتفـه والطاسـة فـي يـده وشـق فـي الغليـون بـين الركـاب 
فحلق إلنسان برغيفين وآلخر بقطعة جبن ووقع عليه الطلب وصار كل من يقول له أحلق يـا أسـطى يشـرط 

ف فضة وليس في الغليون مزين غيره فما جاء المغرب حتى جمع ثالثين رغيفـًا وثالثـين عليه رغيفين ونص
نصف فضة وصار عنـده جـبن وزيتـون وبطـارخ وصـار كلمـا يطلـب حاجـة يعطونـه إياهـا حتـى صـار عنـده 
 شيٌء كثيٌر وحلق للقبطان وشكا له قلة الزاد في السفر فقال له القبطان مرحبًا بك هـات رفيقـك فـي كـل ليلـةٍ 

وتعشــيا عنــدي وال تحمالهمــا مــا دمتمــا مســافرين معنــا ثــم رجــع إلــى الصــباغ فــرآه لــم يــزل نائمــًا فأيقظــه فلمــا 
  أفاق أبو قير رأى عند رأسه شيٌء كثيٌر من عيش وجبن وزيتون وبطارخ.

فقال له من أين لك ذلـك فقـال مـن فـيض اهللا تعـالى فـأراد أن يأكـل فقـال لـه أبـو صـير ال تأكـل يـا أخـي مـن 
ذا واتركه ينفعنا في وقت آخر واعلم أني حلقت للقبطان وشكوت إليه قلة الزوادة فقال لـه مرحبـًا بـك هـات ه

رفيقــك كــل ليلــٍة وتعشــيا عنــدي فــأول عشــائنا عنــد القبطــان فــي هــذه الليلــة فقــال لــه أبــو صــير أنــا دايــخ مــن 
دك عنـد القبطـان فقـال لـه ال البحر وال أقدر أن أقوم من مكاني فدعني أتعشى من هذا الشيء ورح أنت وحـ

بأس بذلك ثم جلس يتفرج عليـه وهـو يأكـل فـرآه يقطـع اللقمـة كمـا يقطـع الحجـارة مـن الجبـل ويبتلعهـا ابـتالع 
الغــول الــذي لــه أيــام مــا أكــل ويلقــم اللقمــة قبــل ازدراد التــي قبلهــا ويحملــق عينيــه فيمــا بــين يديــه حملقــة القــول 

لفـول وٕاذا بنـوتي جـاء وقـال يـا أسـطى يقـول لـك القبطـان هـات رفيقـك وينفخ مثل الثـور الجـائع علـى التـبن وا
  وتعال للعشاء.

فقــال لــه: أنــا ال أقــدر علــى المشــي فــراح المــزين وحــده فــرأى القبطــان  ؟فقــال أبــو صــير ألبــي قيــر: أتقــوم بنــا
لقبطـان قـال جالسًا وقدامه سفرة فيها عشرون لونًا أو أكثـر وهـو وجماعتـه ينتظـرون المـزين ورفيقـه فلمـا رآه ا

له أين رفيقك فقال له يا سيدي إنه دايٌخ من البحر فقال له القبطان ال بأس عليه ستزول عنـه الدوخـة تعـال 



أنــت تعــش معنــا فــأني كنــت فــي انتظــارك ثــم أن القبطــان عــزل صــحنا وحــط فيــه مــن كــل لــون فصــار يكفــي 
يقـك فأخـذه أبـو صـير وأتـى إلـى عشرة وبعد أن تعشى المزين قال له القبطان خـذ هـذا الصـحن معـك إلـى رف

  أبي قير فرآه يطحن بأنيابه فيما عنده من األكل مثل الجمل ويلحق اللقمة باللقمة على عجل.
فقال له أبو صير: أما قلت لك ال تأكل فإن القبطان خيره كثير فانظر أي شيٍء بعث بـه إليـك لمـا أخبرتـه  

هــوف عليــه وعلــى غيــره مــن األكــل مثــل الكلــب بأنــك دايــخ فقــال هــات فناولــه الصــحن فأخــذه منــه وهــو مل
الكاسر أو السبع الكاسر أو الرخ إذا انقـض علـى الحمـام أو الـذي كـاد أن يمـوت مـن الجـوع ورأى شـيئًا مـن 
الطعام وصار يأكـل فتركـه أبـو صـير وراح إلـى القبطـان وشـرب القهـوة هنـاك ثـم رجـع إلـى أبـي قيـر فـرآه قـد 

  .أكل جميع ما في الصحن ورماه فارغا
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا صير لما رجع إلى أبي قيـر رآه قـد أكـل مـا فـي الصـحن ورمـاه فارغـًا 

األيــام صــار أبــو  فأخــذه وأوصــله إلــى أتبــاع القبطــان ورجــع إلــى أبــي قيــر ونــام إلــى الصــباح فلمــا كــان ثــاني
صــير يحلــق وكلمــا جــاء لــه شــيٌء يعطيــه ألبــي قيــر وأبــو قيــر يأكــل ويشــرب وهــو قاعــٌد ال يقــوم إال إلزالــه 
الضرورة وكل ليلٍة يأتي له بصحٍن مآلن من عند القبطان واستمر علـى هـذه الحالـة عشـرين يومـًا حـق رسـا 

ذا لهمــا حجــرة فــي خــان وفرشــها أبــو صــير الغليــون علــى مدينــة فطلعــا مــن الغليــون ودخــال تلــك المدينــة وأخــ
واشترى جميع ما يحتاجان إليه وجـاء بلحـم وطبخـه وأبـو قيـر نـائٌم مـن حـين دخـل الحجـرة ولـم يسـتيقظ حتـى 

  أيقظه أبو صير ووضع السفرة بين يديه فلما أفاق أكل.
وكل يوٍم يحمل المزين  وبعد ذلك قال له ال تؤاخذني فأني دايٌخ ثم نام واستمر على هذه الحالة أربعين يوماً 

العدة ويدور في المدينة فيعمل بالذي فيه النصيب ويرجع فيجد أبا قيـر نائمـًا فينبهـه وحـين ينتبـه يقبـل علـى 
األكل بلهفة فيأكل أكل من ال يشبع وال يقنع ثم ينـام ولـم يـزل كـذلك مـدة أربعـين يومـًا أخـرى وكلمـا يقـول لـه 

دينة فأنها فرجة وبهجٌة وليس لها نظيٌر في المدائن يقول له أبـو أبو صير أجلس ارتاح واخرج تفسح في الم
قيل الصباغ ال تؤاخذني أني دايخ فال يرضي أبو صير المزين أن يكدر خاطره وال يسمع كلمـة تؤذيـه وفـي 
اليـوم الحـادي واألربعــين مـرض المــزين ولـم يقـدر أن يســرح فسـخر بــواب الخـان فقضـى لهمــا حاجتهمـا وأتــى 

الن ومــا يشــربان كــل ذلــك وأبــو قيــر يأكــل وينــام وال زال المــزين يســخر بــواب الخــان فــي قضــاء لهمــا بمــا يــأك
  حاجته مدة أربعة أياٍم.

وبعد ذلك اشتد المرض على المزين حتى غاب عن الوجود من شدة مرضه وأما أبو قير فإنه أحرقه الجـوع 
قفــل بــاب الحجــرة علــى أبــي صــير فقــام وفــتش فــي ثيــاب أبــي كيــر فــرأى معــه مقــدارًا مــن الــدراهم فأخــذه و 

ومضى ولم يعلم أحدًا وكان البواب في السـوق فلـم يـره حـين خروجـه ثـم أن أبـا كيـر عمـد إلـى السـوق وكسـا 
نفســه ثيابــًا نفيســًة وصــار يــدور فــي المدينــة ويتفــرج فرآهــا مدينــة مــا وجــد مثلهــا فــي المــدائن وجميــع ملبوســها 



أى جميع مـا فـي دكانـه أزرق فـأخرج لـه محرمـة وقـال لـه يـا أبيض وأزرق من غير زيادة فأتى إلى صباغ فر 
معلــم خــذ هــذه المحرمــة واصــبغها وخــذ اجرتــك فقــال لــه إن أجــرة صــبغ هــذه عشــرون درهمــًا فقــال لــه نحــن 
نصــبغ هــذه فــي بالدنــا بــدرهمين فقــال رح اصــبغها فــي بالدكــم وأمــا أنــا فــال أصــبغها إال بعشــرين درهمــًا ال 

  تنقص عن هذا القدر شيئًا.
فقال لـه أبـو قيـر أي لـوٍن تريـد صـبغها فقـال لـه الصـباغ زرقـاء قـال لـه أبـو قيـر أنـا مـرادي أن تصـبغها إلـي 
حمــراء قــال لــه ال أدري صــباغ األحمــر قــال خضــراء قــال ال أدري صــباغ األخضــر قــال صــفراء قــال لــه ال 

نحـن فـي بالدنـا أربعـون  أدري صباغ األصفر وصار أبو قير يعد له األلوان لونًا بعد لـوٍن فقـال لـه الصـباغ
معلمــًا ال يزيــدن واحــدًا وال ينقصــون واحــدًا وٕاذا مــات منــا واحــٌد نعلــم ولــده وٕان لــم يخلــف ولــدًا نبقــى ناقصــين 
واحدًا والذي له ولدان نعلم واحدًا منهما فإن مات علمنـا أخـاه وصـنعتنا هـذه مضـبوطة وال نعـرف أن نصـبغ 

ر الصــباغ اعلــم أنــي صــباغ وأعــرف أن أصــبغ ســائر األلــوان غيــر األزرق مــن غيــر زيــادٍة فقــال لــه أبــو قيــ
ومــرادي أن تخــدمني عنــدك بــاإلجرة وأنــا أعلمــك جميــع األلــوان ألجــل أن تفتخــر بهــا علــى كــل طائفــة مــن 

  الصباغين فقال له نحن ال نقبل غريبًا يدخل في صنعتنا أبدًا فقال هل وٕاذا فتحت لي مصبغة وحدي.
فتركه وتوجه الثـاني فقـال لـه كمـا قـال لـه األول ولـم يـزل ينتقـل مـن صـباغ إلـى فقال له ال يمكنك ذلك أبدًا  

آخر حتى طاف على األربعين معلمًا فلم يقبلوه ال أجيـرًا وال معلمـًا فتوجـه إلـى شـيخ الصـباغين واخبـره فقـال 
المدينة  له أننا ال نقبل غريبًا يدخل في صنعتنا فحصل عند أبي قير غيٌظ عظيٌم وطلع يشكو إلى ملك تلك

وقال له: يا ملك الزمان أنا غريٌب وصنعتي الصباغة وجرى لي مع الصباغين ما هو كذا وكـذا وأنـا أصـبغ 
األحمر ألوانا مختلفة كوردي وعنـابي واألخضـر ألوانـًا مختلفـة كزرعـي وفسـتقي وزيتـي وجنـاح الـدرة واألسـود 

ليمــوني وصــار يــذكر لــه ســائر األلــوان ثــم ألوانــًا مختلفــة كفحمــي وكحلــي واألصــفر ألوانــا مختلفــة كنــارنجي و 
قال يا ملك الزمان كل الصـباغين الـذين فـي مـدينتنا ال يخـرج مـن أيـديهم أن يصـبغوا شـيئًا مـن هـذه األلـوان 

  وال يعرفون إال صبغ األزرق ولم يقبلوني أن أكون عندهم معلمًا وال أجير.
رأس مــال ومــا عليــك مــنهم وكــل مــن  فقــال لــه الملــك صــدقت فــي ذلــك ولكــن أنــا أفــتح لــك مصــبغة وأعطيــك

تعرض لـك شـنقته علـى بـاب دكانـه، ثـم أمـر البنـائين وقـال لهـم امضـوا مـع هـذا المعلـم وشـقوا أنـتم وٕايـاه فـي 
المدينــة وأي مكــان أعجبــه فــأخرجوا صــاحبه منــه ســواء كــان دكانــًا أو خانــًا أو غيــر ذلــك وأبنــوا لــه مصــبغًة 

  خالفوه فيما يقول.على مراده ومهما أمركم به فافعلوه وال ت
ثم أن الملك ألبسه بدلًة مليحًة وأعطاه ألف ديناٍر وقال له اصرفها على المرض الذي كان به، ثم قـام علـى 
قدميه وقال لبواب الخان أن قـدرني اهللا تعـالى جازيتـك علـى مـا فعلتـه معـي مـن الخيـر، ولكـن ال يجـازي إال 

ى العافيــة أنــا مــا فعلــت معــك ذلــك إال ابتغــاء وجــه اهللا اهللا مــن فضــله فقــال لــه بــواب الخــان: الحمــد هللا علــ
الكريم، ثم أن المزين خرج من الخان وشق في األسواق فأتت به المقادير إلى السوق الذي فيه مصبغة أبـو 
قير فرأى األقمشة ملونة بالصباغ منشورة في باب المصبغة والخالئق مزدحمة يتفرجون عليها، فسأل رجـًال 

فقـال لـه المسـؤول إن هـذه مصـبغة  ؟قال لـه مـا هـذا المكـان ومـا لـي أرى النـاس مـزدحمينمن أهل المدينة و 



الســلطان التــي أنشــأها رجــٌل غريــٌب اســمه أبــو قيــر وكلمــا صــبغ ثوبــًا نجتمــع عليــه ونتفــرج علــى صــبغه ألن 
  بالدنا ما فيها صباغون يعرفون صبغ هذه األلوان.

وأخبــره بمــا جــرى بــين أبــي قيــر وبــين الصــباغين وأنــه وجــرى لــه مــع الصــباغين الــذين فــي البلــد مــا جــرى، 
شــكاهم إلــى الســلطان فأخــذ بيــده وبنــى لــه هــذه المصــبغة وأعطــاه كــذا وكــذا وأخبــره بكــل مــا جــرى، ففــرح أبــو 
صــير وقــال فــي نفســه الحمــد هللا الــذي فــتح عليــه وصــار معلمــًا والرجــل معــذور لعلــه تلهــى عنــك بالصــنعة 

  وأكرمته وهو بطال فمتى رأك فرح بك وأكرمك نظير ما أكرمته. ونسيك ولكن أنت عملت معه معروفاً 
ثم أنه تقدم إلى جهة باب المصبغة فرأى أبا قير جالسًا على مكتبٍة عاليٍة فوق مصـطبة فـي بـاب المصـبغة 
وعليـــه بدلـــة مـــن مالبـــس الملـــوك وقدامـــه أربعـــة عبيـــٍد وأربعـــة مماليـــٍك بـــيٍض البســـين أفخـــر المالبـــس ورأى 

رة عبيــٍد واقفــين يشــتغلون ألنــه حــين اشــتراهم علمهــم الصــباغة وهــو قاعــد بــين المخــدات كأنــه الصــنائعية عشــ
وزيــرًا عظيمــًا وملــك أفخــم ال يعمــل شــيئًا بيــده وٕانمــا يقــول لهــم افعلــوا كــذا وكــذا فوقــف أبــو صــير قدامــه وهــو 

  يظن أنه إذا رآه يفرح به ويسلم عليه ويكرمه ويأخذ بخاطره.
ين قال له أبـو قيـر يـا خبيـث كـم مـرٍة وأنـا أقـول لـك ال تقـف نفسـك حتـى تـتم البنايـة فلما وقعت العين في الع

وأعطــاه مملــوكين مــن أجــل الخدمــة وحصــانًا بعــدة مزركشــة فلــبس البدلــة وركــب الحصــان وصــار كأنــه أميــر 
  وأخلى له الملك بيتًا وأمر بفرشه ففرشوه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  لة الواحدة والثالثين بعد التسعمائة وفي اللي
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أخلى بيتًا ألبي قير وأمر بفرشـه ففرشـوه لـه وسـكن فيـه وركـب فـي 
ثــاني يــوٍم وشــق فــي المدينــة والمهندســون قدامــه ولــم يــزل يتأمــل حتــى أعجبــه مكــان فقــال هــذا المكــان طيــٌب 

لملــك فأعطــاه ثمــن دكانــه زيــادًة علــى مــا يرضــيه ودارت فيــه البنايــة فــأخرجوا صــاحبه منــه وأحضــروه إلــى ا
وصــار أبــو قيــر يقــول للبنــائين ابنــوا كــذا وكــذا وافعلــوا كــذا وكــذا حتــى بنــوا لــه مصــبغة لــيس لهــا نظيــر، ثــم 

  حضر إلى الملك وأخبره بأن المصبغة تم بناؤها وٕانما يحتاج لثمن الصباغ من أجل إدارتها.
هذه األربعة آالف دينـار واجعلهـا رأس مـال وأرنـي ثمـرة مصـبغتك فأخـذها ومضـى إلـى فقال له الملك: خذ  

الســوق فــرأى النيلــة كثيــرة ولــيس لهــا ثمــن فاشــترى جميــع مــا يحتــاج إليــه مــن حــوائج للصــباغة، ثــم أن الملــك 
أرســل إليــه خمســمائة شــقفة مــن القمــاش فــدور الصــبغ فيهــا وصــبغها مــن ســائر األلــوان ثــم نشــرها قــدام بــاب 
المصبغة فلما مر الناس بجانبها رأوا شيئًا عجيبـًا عمـرهم مـا رأوا مثلـه، فازدحمـت الخالئـق علـى بـاب محلـه 
وصاروا يتفرجون ويسألونه ويقولون له يا معلم ما اسم هـذه األلـوان فيقـول لهـم هـذا أحمـر وهـذا أصـفر وهـذا 

لـون لـه اصـبغ لنـا مثـل هـذا وذاك أخضر ويشرح لهم أسامي األلوان فصاروا يأتونـه بشـيٍء مـن القمـاش ويقو 
  وخذ ما تطلب.



ولما فرغ من صـباغ قمـاش الملـك أخـذه وطلـع بـه إلـى الـديوان، فلمـا رأى الملـك ذلـك الصـباغ فـرح بـه وأنعـم 
عليـه إنعامـًا زائـدًا وصـار جميـع العسـكر يـأتون إليـه بالقمـاش ويقولـون لـه اصـبغ لنـا هكـذا فيصـبغ لهـم علــى 

والفضة، ثم أنه شاع ذكره وسميت مصـبغته مصـبغة السـلطان ودخـل عليـه  أغراضهم ويرمون عليه بالذهب
الخير من كل باب وجميع الصباغين لم يقدر أحـٌد أن يـتكلم معـه إنمـا كـانوا يأتونـه ويقبلـون بديـه ويعتـذرون 
إليــه ممــا ســبق مــنهم فــي حقــه ويعرضــون أنفســهم عليــه ويقولــون لــه اجعلنــا خــدمًا عنــدك فلــم يــرض أن يقبــل 

  نهم وصار عنده عبيد وجوار وجمع ماًال كثيرًا.أحدًا م
هذا ما كان من أمر أبي قير. وأما ما كان من أمر أبي صير فإنه لما قفل عليه أبـو قيـر بـاب الحجـرة بعـد 
أن أخــذ دراهمــه وراح وخــاله وهــو مــريٌض غائــٌب عــن الوجــود فصــار مرميــًا فــي تلــك الحجــرة والبــاب مقفــوٌل 

أيـاٍم فانتبـه بـواب الخـان إلـى بـاب الحجـرة فـرآه مقفـوًال ولـم يـر أحـدًا مـن هـذين عليه واستمر علـى ذلـك ثالثـة 
اإلثنين إلى المغرب ولـم يعلـم لهمـا خبـرًا فقـال فـي نفسـه لعلهمـا سـافرا ولـم يـدفعا أجـرة الحجـرة أو ماتـا أو مـا 

ي الضبة ففتح البـاب ثم أنه أتى إلى باب الحجرة فرآه مقفوًال وسمع أنيٌن في داخلها ورأى المفتاح ف ؟خبرهما
فقـال لـه واهللا إنـي مـا أفقـت مـن مرضـي إال فـي  ؟ودخل فرأى المزين يئن فقـال لـه ال بـأس عليـك أيـن رفيقـك

هــذا اليــوم وصــرت أنــادي فمــا أحــد رد علــي جوابــًا، بــاهللا عليــك يــا أخــي أن تنظــر الكــيس تحــت رأســي وتأخــذ 
اية الجوع فمد يده فرآه فارغـًا فقـال للمـزين إن منه خمسة أصناف وتشتري لي بها شيئًا أقتات به فأني في غ

الكيس فارٌغ ما فيه شيٌء فعرف أبو صير المزين أن أبا قير سرق مـا فيـه وهـرب فقـال لـه: أمـا رأيـت رفيقـي 
فقال له من مـدة ثالثـة أيـاٍم مـا رأيتـه ومـا كنـت أظـن إال أنـك سـافرت وٕايـاه، فقـال لـه المـزين مـا سـافرنا وٕانمـا 

ذها وهرب حين رآني مريضًا ثم أنه بكى وانتحب، فقال له بواب الخان: ال بأس عليـك طمع في فلوسي فأخ
  وهو يلقى فعله من اهللا.

ثــم أن بــواب الخــان راح وطــبخ لــه شــوربا وغــرف لــه صــحنًا وأعطــاه إيــاه ولــم يــزل يتعهــده مــدة شــهرين وهــو 
مدينة إذ صادف صديقه أبـو يكلفه من كيسه حتى عرق وشفاه اهللا من مرضه. وذات يوٍم وهو يتجول في ال

قير في مصبغته والخدم بخدمته فتقدم وسلم عليه وأخذ يعاتبه على تركه إياه أثناء مرضه فما كـان مـن أبـو 
قير إال ونهـره مـن أمامـه وقـال لـه: اخـرج مـن عنـدي هـل مـرادك أن تفضـحني مـع النـاس يـا حرامـي أمسـكوه 

يله وأخـذ عصـًا وقـال ارمـوه فرمـوه فضـربه علـى ظهـره فجرت خلفه العبيد وقبضوا عليه وقام أبو قير على ح
مائــة ثــم قلبــوه فضــربه علــى بطنــه مائــة وقــال يــا خبيــث يــا خــائن إن نظرتــك بعــد هــذا اليــوم واقفــًا علــى بــاب 
المصبغة أرسـلتك إلـى الملـك فـي الحـال فيسـلمك إلـى الـوالي ليرمـي عنقـك امـش ال بـارك اهللا لـك فـذهب مـن 

حصــل لــه مــن الضــرب والترذيــل فقــال الحاضــرون ألبــي قيــر الصــباغ أي عنــده مكســور الخــاطر بســبب مــا 
  شيء عمل هذا الرجل فقال لهم: أنه حرامي سرق أقمشة الناس.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الثانية والثالثين بعد التسعمائة 
طرده وقال للناس إن هذا حرامي يسرق أقمشة قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أبا قير ضرب أبا صير و 

النــاس فإنــه ســرق منــي كــم مــرة مــن القمــاش وأنــا أقــول فــي نفســي ســامحه اهللا فأنــه رجــٌل فقيــٌر ولــم أرض أن 
أشوش عليه وأعطـي للنـاس ثمـن أقمشـتهم وأنهـاه بلطـٍف فلـم ينتـه فـإن رجـع مـرة غيـر هـذه المـرة أرسـلته إلـى 

  ه فصار الناس يشتمونه بعد ذهابه هذا من كان من أمر أبي قير.الملك فيقتله ويريح الناس من أذا
وأما ما كان من أمر أبـي صـير فإنـه رجـع إلـى الخـان وجلـس يتفكـر فيمـا فعـل بـه أبـو قيـر ولـم يـزل جالسـًا  

حتى يرد عليه الضرب ثم خرج وشق في أسواق المدينة فخطر بباله أن يدخل الحمـام فسـأل رجـٌل مـن أهـل 
فقــال لــه: موضــع تغتســل فيــه النــاس  ؟أجابــه: أي حمــام ؟يــا أخــي مــن أيــن طريــق الحمــام المدينــة وقــال لــه

ويزيلون عليهم من األوساخ وهو من أطيب طيبات الدنيا فقال لـه عليـك بـالبحر قـال أنـا مـرادي الحمـام قـال 
ح البحـر له نحن ال نعرف الحمام كيف يكون كلنا نروح إلـى البحـر حتـى الملـك إذا أراد أن يغتسـل فإنـه يـرو 

فلما علم أبو صير إلى المدينة ليس فيها حمامًا وأهلها ال يعرفون الحمام وال كيفيته مشى إلى الملـك ودخـل 
عليــه وقبــل األرض بــين يديــه ودعــا لــه وقــال لــه أنــا رجــٌل غريــب الــبالد وصــنعتي حمــامي فــدخلت مــدينتك 

ينــة التـي تكــون بهــذه الصـفة الجميلــة كيــف وأردت الـذهاب إلــى الحمــام فمـا رأيــت فيهــا وال حمامـًا واحــدًا والمد
  تكون من غير حمام مع أنه من أحسن نعيم الدنيا.

فقال له الملك أي شيٍء يكون الحمام فصار يحكي له أوصافه وقال له ال تكـون مـدينتك كاملـة إال إذا كـان 
نعـم عليـه بـأربع جـوار بها حمام فقال له مرحبًا بك وألبسه بدلٌة ليس لها نظير وأعطـاه حصـانًا وعبيـدين ثـم أ

ومملــوكين وهيــأ لــه دار مفروشــة وأكرمــه أكثــر مــن الصــباغ وأرســل معــه البنــائين وقــال لهــم الموضــع الــذي 
يعجبه أبنوا له فيه حمام فأخذهم وشق بهم في وسط المدينة حتـى أعجبـه مكـان فأشـار لهـم إليـه فـدوروا فيـه 

يس لــه نظيــر ثــم أمــرهم بنقشــه فنقشــوه نقشــًا عجيبــًا البنايــة وصــار يرشــدهم إلــى كيفيتــه حتــى بنــوا لــه حمامــًا لــ
  حتى صار بهجة للناظرين.

ثم طلـع الملـك وأخبـره بفـراغ بنـاء الحمـام ونقشـه وقـال لـه إنـه لـيس ناقصـًا غيـر الفـرش فأعطـاه الملـك عشـرة 
آالف دينــاٍر فأخــذها وفــرش الحمــام وصــف فيــه الفــوط علــى الحبــال وصــار كــل مــن مــر علــى بــاب الحمــام 

ببصــره ويحتــار فكــره فــي نقشــه وازدحمــت الخالئــق علــى ذلــك الشــيء الــذي لــم يــرو مثلــه فــي  يشــخص لــه
عمــرهم وصــاروا يتفرجــون عليــه ويقولــون أي شــيٍء هــذا فيقــول لهــم أبــو صــير حمــام فيتعجبــون منــه ثــم أنــه 
 سخن المـاء ودور الحمـام وعمـل سلسـبيًال فـي الفسـقية يأخـذ كـل مـن رآه مـن أهـل المدينـة وطلـب مـن الملـك

عشرة مماليك دون البلوغ فأعطاه عشرة مماليـك مثـل األقمـار فصـار يكسـبهم، ويقـول لهـم افعلـوا مـع الزبـائن 
  هكذا.

ثـــم أطلـــق البخـــور وأرســـل منـــاٍد ينـــادي فـــي المدينـــة ويقـــول: يـــا خلـــق اهللا علـــيكم بالحمـــام فإنـــه يســـمى حمـــام 
ـــأمر المماليـــك أن يغتســـلوا أجســـا ـــه الخالئـــق وجعـــل ي د النـــاس وصـــار النـــاس ينزلـــون الســـلطان فأقبلـــت علي

المغطـــس ويطلعـــون واســـتمر النـــاس يـــدخلون الحمـــام ويقضـــون حـــاجتهم منـــه ثـــم يخرجـــون بـــال أجـــرٍة وبعـــد 



طلـوعهم يجلسـون فـي الليـوان والمماليـك تكبسـهم مثـل مـا علمهـم أبـو صـير مـدة ثالثـة أيـاٍم وفـي اليـوم الرابـع 
لتــه وتوجهــوا إلــى الحمــام فقلــع ودخــل فــدخل أبــو عــزم الملــك علــى الــذهاب إلــى الحمــام فركــب هــو وأكــابر دو 

صير وكبس الملك وأخرج من جسده الوسخ مثل الفتايل وصار يريه له ففرح الملك وصار لوضع يده علـى 
بدنه صـوت مـن النعومـة والنظافـة وبعـد أن غسـل جسـده مـزج لـه مـاء الـورد بمـاء المغطـس فنـزل الملـك فـي 

نشــاط عمــره مــا رآه ثــم بعــد ذلــك أجلســه فــي الليــوان وصــار المغطـس ثــم خــرج وجســده قــد ترطــب فحصــل لــه 
قــال: نعــم فقــال لــه:  ؟المماليــك يكبســونه والمبــاخر تفــوح والعــود والنــد فقــال الملــك: يــا معلــم أهــذا هــو الحمــام

وحيــاة رأســي أن مــدينتي مــا صــارت مدينــة إال بهــذا الحمــام ثــم قــال لــه: أنــت تأخــذ علــى كــل رأس أي شــيء 
الذي تـأمر بـه آخـذه فـأمر لـه بـألف دينـاٍر فقـال: العفـو يـا ملـك الزمـان إن النـاس ليسـوا أجرة فقال أبا صير: 

ســواء بــل فــيهم الغنــي وفــيهم الفقيــر وٕاذا أخــذت مــن كــل واحــد ألــف دينــار يبطــل الحمــام فــأن الفقيــر ال يقــدر 
  على ألف ديناٍر.

قــدر علــى شــيٍء ســمحت بــه قــال: اجعــل األجــرة بــالمروءة فكــل مــن ي ؟قــال الملــك: وكيــف تفعــل فــي األجــرة 
نفسه يعطيه فنأخذ من كل إنسان على قدر حاله فإن األمر إذا كان كـذلك تـأتي إلينـا الخالئـق والـذي يكـون 
غنيًا يعطي على قـدر مقامـه والـذي يكـون فقيـرًا يعطـي علـى قـدر مـا تسـمح بـه نفسـه فـإذا كـان األمـر كـذلك 

إنهــا عطيــة الملــك وال يقــدر عليهــا كــل أحــد فصــدق يــدور الحمــام ويبقــى لــه شــأن عظــيم وأمــا األلــف دينــار ف
عليه أكابر الدولة وقالوا له: هذا هو الحق يا ملـك الزمـان أتحسـب أن النـاس كلهـم مثلـك أيهـا الملـك العزيـز 
قال الملك: إن كالمكم صحيٌح ولكن هذا الرجل غريب فقيرًا وٕاكرامه واجٌب علينا فإنه عمل فـي مـدينتنا هـذا 

ما رأينا مثله وال تزينت مدينتنا وصار لها شأن إال به فـإذا أكرمنـاه بزيـادة األجـرة مـا هـو  الحمام الذي عمرنا
  كثير.

فقــالوا لــه: إذا كنــت تكرمــه فأكرمــه مــن مالــك وٕاكــرام الفقيــر مــن الملــك بقلــة أجــرة الحمــام ألجــل أن يــدعو لــك 
 ؟ف تســمح بــذلك نفــوس الفقــراءالرعيــة وأمــا األلــف دينــار فــنحن أكــابر دولتــك وال تســمح أنفســنا بعطائهــا فكيــ

فقــال الملــك: يــا أكــابر دولتــي كــل مــنكم يعطيــه فــي هــذه المــرة مائــة دينــاٍر ومملوكــًا وجاريــًة وعبــد فقــالوا: نعــم 
نعطيــه ذلــك ولكــن هــذا اليــوم كــل مــن دخــل ال يعطيــه إال مــا تســمح بــه نفســه فقــال: ال بــأس بــذلك فجعلــت 

ريًة ومملوكًا وعبدًا وكان عدد األكابر الذين اغتسلوا مع الملك األكابر يعطيه كل واحد منهم مائة ديناٍر وجا
  في هذا اليوم أربعمائة نفس.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد التسعمائة 
اليـوم أربعمائـة نفـس  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان عدد األكابر الذين اغتسـلوا مـع الملـك فـي هـذا

فصار جملة ما أعطوه من الدنانير أربعين ألف ديناٍر ومـن المماليـك أربعمائـة مملـوٍك ومـن العبيـد أربعمائـة 
عبــٍد مــن الجــواري أربعمائــة جاريــة وناهيــك بهــذه العطيــة وأعطــاه الملــك عشــرة األلــف دينــار وعشــر جــوار 



ملـك وقـال لـه: أيهـا الملـك السـعيد، وصـاحب الـرأي وعشرة عبيد فتقدم أبـو صـير وقبـل األرض بـين أيـادي ال
فقال له الملك: أنا ما أمرت دولتـي بـذلك إال ألجـل  ؟الرشيد أي مكان يسعى بهذه المماليك والجواري والعبيد

أن نجمــع لــك مقــدارًا عظيمــًا مــن المــال ألنــك ربمــا تفكــرت بــالدك وعيالــك واشــتقت إلــيهم وأردت الســفر إلــى 
  بالدنا مقدارًا جسيمًا من المال تستعين به على وقتك في بالدك. أوطانك فتكون أخذت من

قال: يا ملك الزمـان أعـزك اهللا أن هـذه المماليـك والجـواري والعبيـد الكثيـرة شـأن الملـوك ولـو كنـت أمـرت لـي 
من هذا الجيش فإنهم يأكلون ويشربون ومهما حصلته من المال ال يكفيهم في اإلنفـاق علـيهم ولكـن أتبـيعهم 

فقــال: بعتــك إيــاهم بهــذا الــثمن فأرســل الملــك إلــى الخازنــدار ليحضــر لــه المــال  ؟كــل واحــٍد بمائــة دينــارٍ لــي 
فأحضره وأعطاه ثمن الجميع بالتمام والكمال ثم بعد ذلك أنعم اهللا بهم على أصحابهم وقال: كل مـن يعـرف 

ملــك وأخــذ كــل واحــٍد مــنهم مــا عبــده أو جاريتــه أو مملوكــه فليأخــذه فــأنهم هديــة منــي إلــيكم فــامتثلوا أمــر ال
يخصــه فقــال لــه أبــو صــير: أراحــك اهللا يــا ملــك الزمــان كمــا أرحتنــي مــن هــؤالء الغــيالن الــذين ال يقــدر أن 
يشبعهم إال اهللا فضحك الملك من كالمه وتصدق عليـه ثـم أخـذ أكـابر دولتـه وذهـب مـن الحمـام إلـى سـرايته 

األكيـاس ويخـتم عليـه وكـان عنـده عشـرون عبـدًا  وبات تلك الليلة أبـو صـير وهـو يصـر الـذهب ويضـعه فـي
  وعشرون مملوكًا وأربع جواٍر برسم الخدمة.

فلمــا أصــبح الصــباح فــتح الحمــام وأرســل منــاٍد ينــادي ويقــول: كــل مــن دخــل الحمــام واغتســل فأنــه يعطــي مــا 
ن تسمح به نفسـه ومـا تقتضـيه مروءتـه وقعـد أبـو صـير عنـد الصـندوق وهجمـت عليـه الزبـائن وصـار كـل مـ

  طلع يحط الذي يهون عليه فما أمسى المساء حتى امتأل الصندوق من خيرات اهللا تعالى.
ثم أن الملكة طلبت دخول الحمام فلما بلغ أبـا صـير ذلـك قسـم النهـار مـن أجلهـا وجعـل الفجـر إلـى الظهـر  

م أربــع للرجــال ومــن الظهــر إلــى المغــرب قســم للنســاء ولمــا أتــت الملكــة أو جاريــة خلــف الصــندوق وكــان علــ
جوار البالنة حتى صرن بالنات ماهرات، فلما أعجبها ذلـك وانشـرح صـدرها حطـت ألـف دينـاٍر وشـاع ذكـره 
في المدينة وصار كل من دخل يكرمه سواء غنيًا أو فقيرًا فـدخل عليـه الخيـر مـن كـل بـاٍب وتعـرف بـأعوان 

أيــام الجمعــة لألكــابر والفقــراء  الملــك وصــار الملــك يــأتي إليــه فــي الجمعــة يوميــًا ويعطيــه ألــف دينــار وبقيــة
وصار يأخذ بخاطر الناس ويالطفهم غاية المالطفة فاتفق أن قبطان الملك لمـا دخـل عليـه يومـًا مـن األيـام 
فقلع أبو صير ودخل وصار يكبسه ويالطفه مالطفًة زائدًة ولما خـرج مـن الحمـام عمـل لـه الشـربات والقهـوة 

أخذ منه شيئًا فحمل القبطان جميلة لما رأى مـن مزيـد لطفـه وٕاحسـانه فلما أراد أن يعطيه شيئًا حلف أنه ال ي
  إليه وصار متحيرًا فيما يهديه إلى ذلك الحمامي، وقالت له أمه: هذا ما كان من أمر أبي صير.

وأما ما كان من أمر أبي قير فأنه لما سمع جميع الخالئق يلهجون بـذكر الحمـام وكـل مـنهم يقـول: إن هـذا 
لدينا بال شك إن شاء اهللا يا فـالن تـدخل بنـا غـدًا هـذا الحمـام النفـيس فقـال أبـو قيـر فـي نفسـه: الحمام نعيم ا

ال بد أن أروح مثل النـاس وأنظـر هـذا الحمـام الـذي أخـذ عقـول النـاس ثـم أنـه لـبس أفخـر مـا كـان عنـده مـن 
ه إلـى الحمـام ثـم أنـه المالبس وركب بغلًة وأخـذ معـه أربعـة عبيـٍد وأربعـة مماليـٍك يمشـون خلفـه وقدامـه وتوجـ

نــزل فــي بــاب الحمــام فلمــا صــار عنــد البــاب شــم رائحــة العــود والنــد ورأى ناســًا داخلــين وناســًا خــارجين ورأى 



المساطب مآلنه من األكابر واألصاغر فدخل الـدهليز فـرآه أبـو صـير فقـام إليـه وفـرح بـه فقـال لـه أبـو قيـر: 
يــت معلــم البلــد وتعرفــت بالملــك وصــرت فــي ســعادٍة هــل هــذا شــرد أوالد الحــالل وٕانــا فتحــت لــي مصــبغة وبق

وســيادٍة وأنــا وأنــت ال تــأتي عنــدي وال تســأل عنــي وال تقــول أيــن رفيقــي وأنــا عجــزت وأنــا أفــتش عليــك وأبعــث 
عبيـــدي وممـــاليكي يفتشـــون عليـــك فـــي الحانـــات وفـــي ســـائر األمـــاكن فـــال يعرفـــون طريقـــك وال أحـــٍد يخبـــرهم 

إليــك وعملتنــي لصــًا وضــربتني وهتكتنــي بــين النــاس فــاغتم أبــو قيــر  بخبــرك، فقــال لــه أبــو صــير: أمــا جئــت
فقـال أبـو صـير: نعـم هـو أنـا فحلـف لـه أبـو قيـر ألـف  ؟هل أنـت الـذي ضـربتك ؟وقال: أي شيٍء هذا الكالم

يمــيٍن أنــه مــا عرفــه وقــال: إنمــا كــان واحــٌد شــبيهك يــأتي فــي كــل يــوٍم ويســرق قمــاش النــاس فظننــت أنــك هــو 
كفــًا علــى كــٍف، ويقــول: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم قــد أســأناك ولكــن يــا  وصــار يتنــدم ويضــرب

ليتــك عرفتنــي بنفســك وقلــت أنــا فــالن فالعيــب عنــدك لكونــك لــم تعرفنــي خصوصــًا وأنــا مــدهوش مــن كثــرة 
ادخـل  األشغال فقال له أبو صير: سامحك اهللا يا رفيقي وهذا الشيء كان مقدارًا في الغيب والجبر على اهللا

أقلع ثيابك واغتسل وانبسط فقال له: باهللا عليك أن تسامحني يا أخي فقال له: أبـرأ اهللا ذمتـك وسـامحك فأنـه 
فقـال لـه: الـذي فـتح عليـك  ؟كان أمرًا مقدرًا علـي فـي األزل. ثـم قـال لـه أبـو قيـر: ومـن أيـن لـك هـذه السـيادة

بنائه فقال له: وكما أنه لك معرفٌة بالملـك فأنـا فتح علي فأني طلعت إلى الملك وأخبرته بشأن الحمام فأمر ب
  األخر عرفته.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أبــا قيــر لمــا تعــب هــو وأبــو صــير قــال لــه: كمــا أنــت تعــرف بالملــك فأنــا 

ن شاء اهللا تعالى أنا أخليه يحبـك ويكرمـك زيـادًة علـى هـذا اإلكـرام مـن أجلـي فإنـه لـم يعـرف اآلخر عرفته وإ 
أنــك رفيقــي فأنــا أعرفــه بأنــك رفيقــي وأوصــيه بــك، فقــال لــه: مــا أحتــاج إلــى وصــيٍة فــأن المحــنن موجــود وقــد 

خلـف الصـندوق  أحبني الملك هو وجميع رجال دولته وأعطاني كذا وكذا وأخبره بالخبر ثـم قـال: اقلـع ثيابـك
وادخل الحمام وأنا أدخل معك ألجل أن أكبسك، فخلع ما عليه ودخل الحمام ودخـل معـه أبـو صـير وكبسـه 
وصبنه وألبسه واشتغل له حتى خرج، فلما خرج أحضـر لـه الغـداء والشـربات وصـار جميـع النـاس يتعجبـون 

نه ال يأخـذ منـه شـيئًا وقـال لـه: اسـتحي من كثرة إكرامه له، ثم بعد ذلك أراد أبو قير أن يعطيه شيئًا فحلف أ
  من هذا األمر وأنت رفيقي وليس بيننا فرق.

ثم أن أبا قير قال ألبي صير: يا رفيقي واهللا أن هذا الحمام عظيٌم ولكن صنعتك فيه ناقصًة فقال له: ومـا  
ا الدواء فإذا أتـى فقال له: الدواء الذي هو عقد الزرنيخ والجير الذي يزيل الشعر بسهولة فاعمل هذ ؟نقصها

الملك فقدمه إليه وعلمه كيف يسقط الشعر فيحبك حبًا شديدًا ويكرمك، فقال له: صدقت إن شاء اهللا أصـنع 
  ذلك.



ثم أن أبا قير خرج وركب بغلته وذهب إلى الملك ودخل عليه وقال له: أنـا ناصـح لـك يـا ملـك الزمـان فقـال 
يت حمامًا، قال: نعم قد أتاني رجٌل غريٌب فأنشـأته لـه كمـا فقال: بلغني خبرًا وهو أنك بن ؟له: وما نصيحتك

أنشأت لك هذه المصبغة وهو حماٌم عظيٌم وقد تزينت مـدينتي، وصـار يـذكر لـه محاسـن ذلـك الحمـام، فقـال 
قال: نعم، قال: الحمد هللا الذي نجاك من شر هذا الخبيث عدو الدين وهو الحمـامي،  ؟أبو قير: وهل دخلته

قال لـه أبـو قيـر: اعلـم يـا ملـك الزمـان أنـك إن دخلتـه بعـد هـذا اليـوم فأنـك تهلـك،  ؟وما شأنهفقال له الملك: 
فقـال لـه: إن الحمـامي عـدوك وعـدو الـدين فأنـه مـا حملـك علـى إنشـاء هـذا الحمـام إال  ؟فقال له: ألي شـيءٍ 

هـذا دواء كـل مـن  ألن مراده أن يدخل عليك فيه السم، فأنه صنع لك شيئًا وٕاذا دخلتـه يأتيـك بـه ويقـول لـك:
دهن به نفسه يرمي الشعر منـه بسـهولٍة ولـيس هـو بـدواء بـل هـو داٌء عظـيٌم وسـٌم قاتـٌل وأن هـذا الخبيـث قـد 
وعــده ســلطان النصــارى أنــه إن قتلــك يفــك لــه زوجتــه وأوالده مــن األســر فــإن زوجتــه وأوالده مأســورين عنــد 

مصـبغًة وصـبغت لهـم حـوائجهم فاسـتعطفوا  سلطان النصارى وكنت مأسورًا معه في بالدهم ولكن أنا فتحت
  علي قلب الملك.

فطلبت العتق فأعتقني وجئت إلى هذه المدينة ورأيته في الحمام فسألته كيـف  ؟فقال الملك: أي شيٍء تطلب
كان خالصك وخالص زوجتك وأوالدك فقال: لم أزل أنا وزوجتي وأوالدي مأسورين حتى أن ملـك النصـارى 

جملة من حضر وكنت واقفًا من جملـة النـاس فسـمعتهم فتحـوا مـذاكرة الملـوك إلـى عمل ديوانًا فحضرت في 
أن يذكروا ملك هذه المدينـة، فتـأوه ملـك النصـارى وقـال: مـا قهرنـي فـي الـدنيا إال ملـك المدينـة الفالنيـة فكـل 

تلـه هـل من تحيل لي على قتله فأني أعطيه كل ما يتمنى، فتقدمت أنا إليه وقلت له: إذا تحيلـت لـك علـى ق
فقــال لــه: نعــم أعــتقكم وأعطيــك كــل مــا تتمنــى ثــم أنــي اتفقــت وٕايــاه علــى ذلــك  ؟تعتقنــي أنــا وزوجتــي وأوالدي

وأرسلني في غليون إلى هذه المدينة وطلعت إلى هذا الملـك فبنـى لـي هـذا الحمـام ومـا بقـي لـي إال أن أقتلـه 
ومـا الحيلـة التـي دبرتهـا فـي قتلـه حتـى وأروح إلى ملك النصارى وافدي أوالدي وزوجتي وأتمنى عليه، فقلـت 

قال لي: هي حيلة سهلة أسهل ما يكون، فأنه يـأتي إلـي فـي هـذا الحمـام وقـد اصـطنعت لـه شـيئًا فيـه  ؟تقتله
سـٌم فـإذا جـاء أقــول لـه: خـذ هــذا الـدواء وادهـن بــه تحتـك فأنـك يســقط الشـعر فيأخـذه ويــدهن بـه تحتـه فيلعــب 

قلبــه فيهلكــه والســالم، فلمــا ســمعت منــه هــذا الكــالم خفــت عليــك ألن  الســم فيــه يومــًا وليلــٍة حتــى يســري إلــى
  خيرك علي وقد أخبرتك بذلك.

فلمــا ســمع الملــك هــذا الكــالم غضــب غضــبًا شــديدًا وقــال للصــباغ: اكــتم هــذا الســر، ثــم طلــب الــرواح إلــى 
لملـك وكبسـه الحمام حتى يقطع الشك باليقين، فلما دخل الحمام تعـرى أبـو صـير علـى جـري عادتـه وتقيـد با

وبعد ذلك قال له: يا ملـك الزمـان إنـي عملـت دواًء لتنظيـف الشـعر التحتـاني فقـال لـه: أحضـره لـي فأحضـره 
بين يديه فرأى رائحته كريهة فصح عنده أنه سٌم فغضـب وصـاح علـى األعـوان وقـال: أمسـكوه فقـبض عليـه 

شـدة غضـب الملـك لـم يخبـر  األعوان وخرج الملك وهو يشتعل بالغضب وال أحٌد يعرف سـبب غضـبه، ومـع
  أحدًا ولم يتجاسر أحٌد أن يسأله.



ثم أنه لبس وطلع الديوان ثـم أحضـر أبـا صـير بـين يديـه وهـو مكتـف ثـم طلـب القبطـان فحضـر، فلمـا دخـل 
القبطان قال له: خـذ هـذا الخبيـث وحطـه فـي زكيبـة وحـط فـي الزكيبـة قنطـارين جيـرًا مـن غيـر طـفء وأربـط 

ضــعها فــي الــزورق وتعــال تحــت قصــري فترانــي جالســًا فــي شــباكي وقــل لــي: هــل فمهــا عليــه هــو والجيــر ثــم 
فــأقول لــك: ارميــه فــإذا قلــت لــك ذلــك فأرمــه حتــى ينطفــئ الجيــر عليــه ألجــل أن يمــوت غريقــًا، فقــال  ؟أرميــه

  سمعًا وطاعًة.
ة واحـدًة ثم أخذه من قدام الملك إلى جزيرٍة قبال قصر الملـك وقـال ألبـي صـير: يـا هـذا أنـا جئـت عنـدك مـر  

فــي الحمــام فــأكرمتني وقمــت بــواجبي وانبســطت منــك كثيــرًا وحلفــت أنــك لــم تأخــذ منــي أجــرًة وأنــا قــد أحببتــك 
محبًة شديدًة، فأخبرني ما قضيتك مع الملك وأي شيٍء صنعت له من المكاره حتى غضـب عليـك وأمـر أن 

  لٌم بذنٍب فعلته معه يستوجب هذا.فقال له: واهللا ما علمت شيئًا وليس عندي ع ؟تموت هذه الميتة الرديئة
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القبطان لم سأل أبا صير عن سبب غضب الملك عليه قـال لـه: واهللا يـا 

ل لــه القبطــان: أن لــك عنــد الملــك مقامــًا عظيمــًا مــا نالــه أحــٌد أخــي مــا عملــت شــيئًا قبيحــًا يســتوجب هــذا، فقــا
قبلك وكل ذي نعمٍة محسوٍد، فلعل أحدًا حسدك على هذه النعمـة ورمـى فـي حقـك بعـض الكـالم عنـد الملـك 
حتــى أن الملــك غضــب عليــك هــذا الغضــب، ولكــن مرحبــًا بــك ومــا عليــك مــن بــأٍس فكمــا أنــك أكرمتنــي مــن 

نـا أخلصـك ولكـن إذا خلصـتك تقـيم عنـدي فـي هـذه الجزيـرة حتـى يسـافر مـن هـذه غير معرفٍة بيني وبينـك فأ
المدينة غليون إلى ناحية بالدك فأرسلك معه، فقبل أبو صير يد القبطان وشـكره علـى ذلـك. ثـم أنـه أحضـر 
الجير ووضعه في زبيكة ووضع فيها حجرًا كبيرًا قدر الرجل وقال: توكلت على اهللا، ثـم أن القبطـان أعطـى 

ا صير شبكًة وقال له: ارم هذه الشبكة فـي البحـر لعلـك تصـطاد شـيئًا مـن السـمك ألن مطـبخ الملـك رتـب أب
علــي فــي كــل يــوٍم وقــد اشــتغلت عــن الصــيد بهــذه المصــيبة التــي أصــابتك فأخــاف أن تــأتي غلمــان الطبــاخ 

تحــت القصــر ليطلبــوا الســمك فــال يجــدوه، فــإن كنــت تصــطاد شــيئًا فــإنهم يجدونــه حتــى أروح أعمــل الحيلــة 
  واجعل أني رميتك، فقال له أبو صير: أنا اصطاد وروح أنت واهللا يعينك.

فوضــع الزبيكــة فــي الــزورق وســار إلــى أن وصــل تحــت القصــر فــرأى الملــك جالســًا فــي الشــباك فقــال لــه: يــا 
 وأشــار بيــده وٕاذا بشــيٍء بــرق ثــم ســقط فــي البحــر وٕاذا بالــذي ســقط فــي البحــر خــاتم ؟ملــك الزمــان هــل أرميــه

الملك وكان مرصودا بحيث إذا غضب الملك على أحٍد وأراد قتله يشير عليه باليد اليمنـى التـي فيهـا الخـاتم 
فيخرج من الخاتم بارقًة فتصيب الـذي يشـير عليـه فيقـع رأسـه مـن بـين كتفيـه، ومـا أطاعتـه العسـكر وال قهـر 

ولــم يقــدر أن يقــول خــاتمي وقــع فــي الجبــابرة إال بســبب هــذا الخــاتم، فلمــا وقــع الخــاتم مــن إصــبعه كــتم أمــره 
  البحر خوفًا من العسكر أن يقوموا عليه فيقتلوه فسكت. هذا ما كان من أمر الملك.



وأما ما كان من أمر أبـو صـير فإنـه بعـدما تركـه القبطـان أخـذ الشـبكة وطرحهـا فـي البحـر وسـحبها فطلعـت 
ل يطرحهــا وهــي تطلــع مآلنــه حتــى صــار مآلنــة ســمكًا ثــم طرحهــا ثانيــًة فطلعــت مآلنــه ســمكًا أيضــًا، ولــم يــز 

قدامــه كومــٌة كبيــرٌة مــن الســمك، فقــال فــي نفســه: واهللا أن لــي مــدة طويلــة مــا أكلــت مــن الســمك ثــم أختــار لــه 
ســمكًة كبيــرًة ثمينــًة وقــال: لمــا يــأتي القبطــان أقــول لــه يقلــي لــي هــذه الســمكة ألتغــدى، ثــم أنــه ذبحهــا بســكيٍن 

فرأى خاتم الملـك فيـه ألنهـا كانـت ابتلعتـه ثـم سـاقها القـدر إلـى تلـك  كانت معه فعلقت السكين في نخشوشها
  الجزيرة ووقفت في الشبكة.

فتنــاول الخــاتم ولبســه فــي خنصــره وهــو ال يعلــم مــا فيــه مــن الخــواص، وٕاذا بغالمــين مــن خــدام الطبــاخ أتيــا 
دري وأشار بيده اليمنـى فقال: ال أ ؟لطلب السمك فلما صارا عند أبا صير قاال له: يا رجل أين راح القبطان

وٕاذا برأسي الغالمين وقعا بين أكتافهما حين أشار إليهما وقال ال أدري، فتعجـب أبـو صـير مـن ذلـك وجعـل 
وصعب عليه وصار يفكـر فـي ذلـك وٕاذا بالقبطـان أقبـل فـرأى كومـًا كبيـرًا مـن  ؟يقول: يا هل ترى من قتلهما

ع أبي صير فقال له: يا أخـي ال تحـرك يـدك التـي فيهـا السمك ورأى الغالمين مقتولين ورأى الخاتم في إصب
  الخاتم فأنك أن حركتها قتلتني، فتعجب من قوله: ال تحرك يدك التي فيها الخاتم فأن حركتها قتلتني.

قال لـه: واهللا يـا أخـي ال أدري، قـال: صـدقت ولكـن  ؟فلما وصل إليه القبطان قال: من قتل هذين الغالمين 
قال: رأيته في نخشوش هذه السمكة، قال: صـدقت فـإني رأيتـه  ؟من أين وصل إليك أخبرني عن هذا الخاتم

نازًال يبرق من قصر الملك حتى سقط في البحر وقـت أن أشـار إليـك وقـال لـي: ارمـه فأنـه لمـا أشـار رميـت 
 الزبيكة وكان سقط من إصبعه ووقع في البحـر فابتلعتـه هـذه السـمكة وسـاقها اهللا إليـك حتـى اصـطدتها فهـذا

قـال أبـو صـير: ال أدري لـه خواصـًا، قـال القبطـان: اعلـم أن  ؟نصيبك، ولكن هل تعرف خواص هـذا الخـاتم
عسكر ملكنا ما أطاعوه إال خوفًا من هذا الخاتم ألنه مرصوٌد فإذا غضب الملك علـى أحـٍد وأراد قتلـه يشـير 

شــعاعها بالمغضــوب عليــه بــه عليــه فيقــع رأســه مــن بــين كتفيــه، فــإن بارقــًة تحــرج مــن هــذا الخــاتم ويتصــل 
  فيموت لوقته.

فلمـا ســمع أبـو قيــر هـذا الكــالم فـرح فرحــًا شـديدًا وقــال للقبطـان: ردنــي إلـى المدينــة، فقـال لــه القبطــان: أردك 
فأني ما بقيت أخاف عليك من الملك فأنك متى أشرت بيـدك وأضـمرت علـى قتلـه فـإن رأسـه يقـع بـين يـديك 

فأنـك تقـتلهم مـن غيـر عاقـة ثـم أنزلـه فـي الـزورق وتوجـه بـه إلـى  ولو كنت تطلب قتـل الملـك وجميـع عسـكره
  المدينة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والثالثين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القبطان لما أنزل أبا صير في الـزورق توجـه بـه إلـى المدينـة فلمـا وصـل 

ا طلع إلى قصر الملـك ثـم دخـل الـديوان فـرأى الملـك جالسـًا والعسـكر بـين يديـه وهـو فـي غـٍم عظـيٍم مـن إليه
  شأن الخاتم ولم يقدر أن يخبر أحد من العسكر بضياع الخاتم.



فقال له: يا ملك الزمـان لمـا أمـرت  ؟فلما رآه الملك قال: أما رميناك في البحر كيف فعلت حتى خرجت منه
أخذني قبطانك وسار بي إلى جزيرٍة وسألني عن سـبب غضـبك علـي وقـال لـي: أي شـيٍء برميي في البحر 

فقلـت لـه: واهللا مـا أعلـم أنـي عملـت معـه شـيئًا قبيحـًا فقـال لـي: إن لـك  ؟صنعت مع الملك حتى أمـر بموتـك
ك مقامًا عظيمًا عند الملك فلعل أحدًا حسدك ورمى فيك كالمًا عند الملك حتى غضب عليك ولكـن أنـا جئتـ

  في حمامك فأكرمتني ففي نظير إكرامك إياي في حمامك أنا أخلصك وأرسلك إلى بالدك.
ثم حط في الزورق حجرًا عوضًا عني ورماه في البحر ولكن حين أشـرت لـه علـي وقـع الخـاتم مـن يـدك فـي 

تها البحر فابتلعته سمكة وكنت أنا في الجزيرة اصطاد السمك فطلعت تلك السمكة في جملة السمكات فأخـذ
وأردت أن أشــويها فلمــا فتحــت جوفهــا رأيــت الخــاتم فيــه فأخذتــه وجعلتــه فــي إصــبعي فأتــاني اثنــان مــن خــدام 
المشــايخ وطلبــا الســمكة فأشــرت إليهمــا وأنــا ال أدري خاصــية الخــاتم فوقــع رأســيهما. ثــم أتــى القبطــان فعــرف 

فـا وأكرمتنـي غايـة اإلكـرام الخاتم وهو في إصـبعي وأخبرنـي برصـده فأتيـت بـه إليـك ألنـك عملـت معـي معرو 
ومــا عملتــه معــي مــن الجميــل لــم يضــع عنــدي وهــذا خاتمــك فخــذه وٕان كنــت فعلــت معــك شــيئًا يوجــب القتــل 

  فعرفني بذنبي واقتلني وأنت في حٍل من دمي.
ثم خلع الخاتم مـن إصـبعه وناولـه للملـك فلمـا رأى الملـك مـا فعـل أبـو صـير مـن اإلحسـان أخـذ الخـاتم منـه  

دت له روحه وقام علـى أقدامـه واعتنـق أبـا صـير وقـال: أنـت يـا رجـل مـن خـواص أوالد الحـالل وتختم به فر 
فال تؤاخذني وسامحني عما صدر مني في حقك ولو كان أحٌد غيرك ملك هذا الخاتم لما كان أعطاني إياه 
 ؟فقــال: يــا ملــك الزمــان أن أردت أن أســامحك فعرفنــي بــذنبي الــذي أوجــب غضــبك علــي حتــى أمــرت بقتلــي

فقال له: واهللا أنه ثبـت عنـدي أنـك بـريٌء ولـيس لـك ذنـٌب فـي شـيٍء حيـث فعلـت هـذا الجميـل وٕانمـا الصـباغ 
قـــال لـــي كـــذا وكـــذا وأخبـــره بمـــا قالـــه الصـــباغ فقـــال لـــه أبـــو صـــير: واهللا يـــا ملـــك الزمـــان أنـــا ال أعـــرف ملـــك 

باغ كـان رفيقـي وجـاري النصارى وال عمري رحت بالد النصـارى وال خطـر ببـالي أنـي أقتلـك ولكـن هـذا الصـ
في مدينـة اإلسـكندرية وضـاق بنـا العـيش هنـاك فخرجنـا منهـا لضـيق المعـاش وقرأنـا مـع بعضـنا فاتحـة علـى 
أن العمـال يطعـم البطــال وجـرى لــي معـه كــذا وكـذا وأخبــره بجميـع مـا جــرى لـه مــع أبـي قيــر الصـباغ وكيــف 

الخـان كـان ينفـق عليـه وهـو مـريض حتـى أخذ دراهمه وتركه ضـعيفًا فـي الحجـرة التـي فـي الخـان وأن بـواب 
شفاه اهللا تم طلع وسرح في المدينة حسب العادة فبينما هو في الطريق إذا رأى مصبغة عليها ازدحام فنظر 
في باب المصبغة فرأى أبا قير جالسًا على مصطبة هناك فدخل ليسلم عليه فوقع منه ما وقع مـن الضـرب 

  ضربًا مؤلمًا وأخبر الملك بجميع ما جرى من أوله إلى آخره.واإلساءة وادعى عليه أنه حرامي وضربه 
ثم قال: يا ملك الزمان هو الذي قال لي اعمل الدواء وقدمه للملـك فـإن الحمـام كامـٌل مـن جميـع األمـور إال 
أن هــذا الــدواء مفقــود منــه واعلــم يــا ملــك الزمــان إن هــذا الــدواء ال يضــر ونحــن نصــنعه فــي بالدنــا وهــو مــن 

ام وأنا كنت نسيته فلما أتـاني الصـباغ وأكرمتـه ذكرنـي بـه وقـال لـي: اعمـل الـدواء وأرسـل يـا ملـك لوازم الحم
الزمان هات بواب الخان الفالني وصنايعية المصبغة فلما حضر الجميع سألهم فأخبروه بالواقع فأرسـل إلـى 

رورًا بقتـل أبـو صـير فلـم الصباغ وقال: هاتوه حافيًا مكشوف الرأس مكتفًا وكان الصباغ جالسـًا فـي بيتـه مسـ



يشــعر إال وأعــوان الملــك هجمــوا عليــه وأوقعــوا الضــرب فــي قفــاه ثــم كتفــوه وحضــروا بــه قــدام الملــك فــرأى أبــا 
صــير جالســًا جنــب البــواب وبــواب الخــان وصــنايعية المصــبغة واقفــين أمامــه، فقــال بــواب الخــان: أمــا هــذا 

وقـال لـه صـنايعية  ؟ًا وفعلـت معـه مـا كـذا وكـذارفيقك الذي سرقت دراهمـه وتركتـه عنـدي فـي الحجـرة ضـعيف
المصبغة: أما هذا الذي أمرتنا بالقبض عليه وضربناه فتبـين للملـك قباحـة أبـا قيـر وأنـه يسـتحق مـا هـو أشـد 

  فقال الملك: خذوه وجرسوه في المدينة. ؟من تشديٍد منكٍر ونكير
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ابعة والثالثين بعد التسعمائة وفي الليلة الس
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك لما سمع كالم بـواب الخـان وصـنائعية المصـبغة تحقـق أنـه عنـده 
خبــث أبــي قيــر فأقــام عليــه النكيــر وقــال ألعوانــه: خــذوه وجرســوه فــي المدينــة وحطــوه فــي زكيبــة وارمــوه فــي 

ي فيــه فــأني ســامحته مــن جميــع مــا فعــل بــي فقــال الملــك: إن البحــر، فقــال أبــو صــير: يــا ملــك الزمــان شــفعن
كنـــت ســـامحته فـــي حقـــك فأنـــا ال يمكـــن أن أســـامحه فـــي حقـــي، ثـــم صـــاح وقـــال: خـــذوه وجرســـوه وبعـــد ذلـــك 
وضعوه في زكيبة ووضعوا معـه الجيـر ورمـوه فـي البحـر فمـات غريقـًا حريقـًا وقـال الملـك: يـا أبـا صـير تمـن 

أن ترسلني إلى بالدي فأني ما بقي لي رغبٌة في القعود هنا فأعطاه شـيئًا علي تعط، فقال له: تمنيت عليك 
كثيرًا زيادة على ماله ونواله ومواهبه ثم أنعم عليه بغلون مشحون بالخيرات وكان بحريته مماليك فـوهبهم لـه 
ه أيضــًا بعــد أن عــرض عليــه أن يجعلــه وزيــرًا فمــا رضــي ثــم ودع الملــك وســافر وجميــع مــا فــي الغليــون ملكــ

حتــى النوتيــة ملكــه ومــا زال ســائرًا حتــى وصــل أرض اإلســكندرية ورســوا علــى جانــب إســكندرية وخرجــوا إلــى 
البر فرأى مملوكًا معه زكيبة في جانب البـر. فقـال: يـا سـيدي إن فـي جنـب شـاطئ البحـر زكيبـة ثقيلـة وفمـا 

بحــر إلــى جهــة إســكندرية مربــوط وال أدري مــا بهــا فــأتى أبــو صــير وفتحهــا فــرأى فيهــا أبــو قيــر قــد دفعــه ال
فأخرجه ودفنه بالقرب من إسكندرية وعمـل لـه مـزارًا ووقـف عليـه أوقافـًا ثـم أن أبـا صـير أقـام مـدة وتوفـاه اهللا 
فدفنوه بجوار قبر رفيقه أبي قيـر ومـن أجـل ذلـك سـمي هـذا المكـان بـأبي قيـر وأبـي صـير واشـتهر إلـى اآلن 

 حان الباقي على الدوام وبإرادته تصرف الليالي واأليام.بأنه أبو قير، وهذا ما بلغنا من حكايتهما فسب

  
 حكاية عبد اهللا البري مع عبد اهللا البحري 

ومما يحكى أيضًا أنه كان رجٌل صـياٌد اسـمه عبـد اهللا وكـان كثيـر العيـال ولـه تسـعة أوالٍد وأمهـم وكـان فقيـر 
اصطاد قلـيًال يبيعـه وينفقـه علـى أوالده  جدًا ال يملك إال الشبكة وكان يروح كل يوٍم إلى البحر ليصطاد فإذا

بقــدر مــا رزقــه اهللا وٕان اصــطاد كثيــرًا يطــبخ طبخــًة طيبــًة ويأخــذ فاكهــًة وال يــزال يصــرف حتــى ال يبقــى معــه 
شــيٌء ويقــول فــي نفســه: رزق غــٍد يــأتي غــدًا فلمــا وضــعت زوجتــه صــاروا عشــرة أشــخاٍص وكــان الرجــل فــي 

جته: يا سيدي انظر لي شـيئًا أتقـوت بـه فقـال لهـا: هـا أنـا سـارٌح علـى ذلك اليوم ال يملك شيئًا أبدا فقالت زو 
  بركة اهللا تعالى إلى البحر في هذا اليوم على بخت هذا المولود الجديد حتى ننظر سعده.



فقالــت لــه: توكــل علــى اهللا فأخــذ الشــبكة وتوجــه إلــى البحــر، ثــم أنــه رمــى الشــبكة علــى بخــت ذلــك الطفــل 
رزقـه يسـيرًا غيـر عسـير وكثيـرًا وغيـر قليـل وصـبر عليهمـا مـدًة سـحبها فخرجـت  الصغير وقال: اللهـم أجعـل

ممتلئًة عفشًا ورمًال وحشيشًا ولم ير فيهـا شـيئًا مـن السـمك ال كثيـرًا وال قلـيًال فرماهـا ثـاني مـرٍة وصـبر عليهـا 
إلـى مكـان أخـر وجعـل ثم سحبها فلم ير فيهـا سـمكًا فرمـى ثالثـًا ورابعـًا وخامسـًا فلـم يطلـع فيهـا سـمكًا فانتقـل 

يطلــب رزقــه مــن اهللا ولــم يــزل علــى هــذه الحالــة إلــى آخــر النهــار فلــم يصــطد وال ســمكًة صــغيرًة فتعجــب فــي 
نفسه وقال: هل هذا المولود خلقه اهللا تعالى من غير رزٍق فهذا ال يكون أبدًا ألن الذي شـق األشـداق تكفـل 

  لها باألرزاق فاهللا تعالى كريٌم رزاٌق.
الشــبكة ورجــع مكســور الخــاطر وقلبــه مشــغوٌل بعيالــه فأنــه تــركهم بغيــر أكــٍل وال ســيما زوجتــه ثــم أنــه حمــل 

ثــم أنــه وصــل  ؟نفســاء ومــا زال يمشــي وهــو يقــول فــي نفســه: كيــف العمــل ومــاذا أقــول لــألوالد فــي هــذه الليلــة
لمؤونــة إال قــدام فــرن خبــاٍز فــرأى عليــه زحمــًة وكــان وقــت غــالٍء وفــي تلــك األيــام ال يوجــد عنــد النــاس مــن ا

القليــل والنــاس يعرضــون الفلــوس علــى الخبــاز وهــو ال ينتبــه ألحــد مــنهم مــن كثــرة الزحــام فوقــف ينظــر ويشــم 
رائحة العيش السخن فصارت نفسه تشتهيه من الجوع فنظر إليه الخباز وصاح عليـه وقـال: تعـال يـا صـياد 

 كريٌم أن لم يكن معك دراهم فأنا أعطيـك فسكت وقال له: تكلم وال تستح اهللا ؟فتقدم إليه وقال له أتريد عيشاً 
وأصبر عليك حتى يجيئك الخير فقال له: واهللا يا معلم أنا ما معي دراهم ولكـن أعطنـي عيشـًا كفايـة عيـالي 
وأرهــن عنــدك هــذه الشــبكة إلــى الغــد. فقــال لــه الخبــاز: يــا مســكين أن هــذه الشــبكة دكانــك وبــاب رزقــك فــإذا 

قــال: بعشــرة أنصــاف فضــٍة فأعطــاه خبــرًا بعشــرة  ؟ي بالقــدر الــذي يكفيــكرهنتهــا بــأي شــيٍء تصــطاد فــأخبرن
أنصــاٍف ثــم أعطــاه عشــرة أنصــاٍف فضــٍة وقــال لــه: خــذ هــذه العشــرة أنصــاف وأطــبخ لــك بهــا طبخــًة فيبقــى 
عندك عشرون نصف فضٍة وفي غٍد هات لي بها سمكًا وأن لم يحصـل لـك شـيٌء تعـال خـذ عيشـك وعشـرة 

  تى يأتيك الخير.أنصاٍف وأنا أصبر عليك ح
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والثالثين بعد التسعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الخبــاز قــال للصــياد خــذ مــا تحتــاج إليــه وأنــا أصــبر عليــك حتــى يأتيــك 
: آجرك اهللا تعالى وجزاك عنـي كـل خيـٍر الخير وبعد ذلك هات لي بما استحقه عندك سمكًا فقال له الصياد

ثم أخذ العيش والعشرة أنصاف فضة وراح مسـرورًا واشـترى مـا تيسـر ودخـل علـى زوجتـه فرآهـا قاعـدًة تأخـذ 
بخاطر األوالد وهم يبكـون مـن الجـوع وتقـول لهـم: فـي هـذا الوقـت يـأتي أبـوكم بمـا تأكلونـه فلمـا دخـل علـيهم 

  ما حصل له، فقالت له: اهللا كريم.حط لهم العيش فأكلوا وأخبر زوجته ب
وفـي ثـاني يـوم حمـل شـبكته وخـرج مـن داره وهـو يقـول: اسـألك يـا رب أن ترزقنـي فـي هـذا اليـوم بمـا يبـيض 
وجهي مع الخباز فلما وصل إلى البحر صار يطرح الشبكة فـال يخـرج فيهـا سـمكًا ولـم يـزل كـذلك إلـى أخـر 

وكان طريق بيتـه علـى فـرن الخبـاز، فقـال فـي نفسـه: مـن النهار فلم يحصل شيًء فرجع وهو في غٍم عظيٍم 



أين أروح إلى داري ولكن أسرع خطاي حتى ال يراني الخباز فلما وصل إلى فـرن الخبـاز رأى زحمـًة فأسـرع 
في المشي من حيائه من الخباز حتى ال يراه وٕاذا بالخباز وقع بصره عليه فصـاح وقـال لـه: يـا صـياد تعـال 

  نسيت.خذ عيشك ومصروفك فأنك 
قال: واهللا ما نسيت وٕانما استحيت منك فأني لم أصطد سمكًا في هذا اليوم فقال له: ال تستح أمـا قلـت لـك  

على مهلك حتى يأتيك الخير، ثم أعطاه العيش والعشرة أنصاف وراح إلى زوجته وأخبرها بالخبر فقالـت لـه 
ه الحالـة مـدة أربعـين يومـًا وهـو فـي كـل يـوٍم اهللا كريم أن شاء اهللا يأتيك الخير وتوفيه حقه ولم يزل علـى هـذ

يروح إلى البحـر مـن طلـوع الشـمس إلـى غروبهـا ويرجـع بـال سـمٍك ويأخـذ عيشـًا ومصـروفًا مـن الخبـاز، ولـم 
يذكر له السمك يومًا من األيام ولم يمهله مثل الناس بـل يعطيـه العشـرة أنصـاف والعـيش وكلمـا يقـول لـه يـا 

ا وقــت الحســاب حتــى يأتيــك الحســاب فأحاســبك، فيــدعوا لــه ويــذهب مــن أخــي حاســبني يقــول لــه روح مــا هــذ
  عنده شاكرًا له.

وفي اليوم الحادي واألربعون قال المرأته: مرادي أن أقطع هذه الشبكة وأرتاح من هذه المعيشـة، فقالـت لـه: 
الخبـاز فأنـا  قال لها: كأن رزقي انقطع في البحر فإلى متى هذا الحال واهللا أني ذبـت حيـاًء مـن ؟ألي شيءٍ 

مــا بقيــت أروح إلــى البحــر حتــى ال أجــوز علــى فرنــه فأنــه لــيس لــي طريــٌق إال علــى فرنــه وكلمــا جــزت عليــه 
قالت له: الحمد هللا تعالى الذي عطف  ؟يناديني ويعطيني العيش والعشرة أنصاف وٕالى متى وأنا أتداين منه

علــي قــدٌر عظــيٌم مــن الــدراهم وال بــد أنــه قــال: بقــي لــه  ؟قلبــه عليــك فيعطيــك القــوت وأي شــيٍء تكــره مــن هــذا
قــال: ال وال يرضــى أن يحاســبني ويقــول لــي: حتــى يأتيــك  ؟يطلــب حقــه، قالــت لــه زوجتــه: هــل آذاك بكــالمٍ 

الخير، قالت: فإذا طالبك قل له حتى يأتي الخير الذي نرتجيه أنا وأنت فقـال لهـا: متـى يجـيء الخيـر الـذي 
ثــم حمــل شــبكته وتوجــه إلــى البحــر وهــو يقــول: يــا رب أرزقنــي ولــو  قالــت: اهللا كــريم قــال: صــدقت، ؟نرتجيــه

بسمكٍة واحدٍة حتى أهديها إلى الخبـاز ثـم أنـه رمـى الشـبكة فـي البحـر وسـحبها فوجـدها ثقيلـة فمـا زال يعـالج 
فيها حتى تعب تعبًا شديدًا فلما أخرجها وجد فيها حمارًا ميتًا منفوخًا ورائحته كريهٌة فسئمت نفسه ثـم خلصـه 
من الشبكة وقال: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم قـد عجـزت وأنـا أقـول لهـذه المـرأة مـا بقـي لـي رزٌق 
في البحر، دعيني أترك هـذه الصـنعة وهـي تقـول لـي: اهللا كـريٌم سـيأتيك الخيـر فهـل هـذا الحمـار الميـت هـو 

ة الحمــار وأخــذ الشــبكة ورماهــا ثــم أنــه حصــل لــه غــٌم شــديٌد وتوجــه إلــى مكــاٍن آخــر ليبعــد عــن رائحــ ؟الخيــر
وصبر عليها ساعًة زمانيًة، ثـم جـذبها فرآهـا ثقيلـًة فلـم يـزل يعـالج فيهـا حتـى خـرج الـدم مـن كفيـه فلمـا أخـرج 
الشبكة رأى فيهـا آدميـا فظـن أنـه عفريـٌت مـن عفاريـت سـيدنا سـليمان الـذي كـان يحبسـهم فـي قمـاقم النحـاس 

طول السنين خرج منه ذلك العفريت وطلع فـي الشـبكة فهـرب منـه ويرميهم في البحر فلما انكسر القمقم من 
وصــار يقــول: األمــان األمــان يــا عفريــت ســليمان فصــاح عليــه اآلدمــي مــن داخــل الشــبكة وقــال: تعــالى يــا 
صياد ال تهـرب منـي فـأني آدمـي مثلـك فخلصـني لتنـال أجـري فلمـا سـمع الصـياد اطمـأن قلبـه وجـاءه وقـال: 

قـال  ؟قال: ال وٕانما أنا أنسٌي مؤمن باهللا ورسوله. قال له: ومن رماك فـي البحـر ؟أما أنت عفريٌت من الجن
له: أنا من أوالد البحر كنت دائـرًا فرميـت علـى الشـبكة ونحـن أقـواٌم مطيعـون ألحكـام اهللا ونشـفق علـى خلـق 



علـي اهللا تعالى ولوال أني أخاف وأخشى أن أكون من العاصـين لقطعـت شـبكتك ولكـن رضـيت بمـا قـدر اهللا 
وأنــت إذا خلصــتني تصــير مالكــًا وأنــا أصــير أســيرك فهــل لــك أن تعتقنــي ابتغــاًء لوجــه اهللا تعــالى وتعاهــدني 
وتبقى صاحبي أجيئك كل يوٍم في هذا المكان وأنت تأتيني وتجيء لي معك بهديٍة من ثمار البرفان عنـدكم 

يَّ مقبــوٌل منــك ونحــن عنــدنا مرجــاٌن عنبــًا وتينــًا وبطيخــًا وخوخــًا ورمانــًا وغيــر ذلــك وكــل شــيٍء تجــيء بــه إلــ
ولؤلٌؤ وزمرٌد وياقوٌت وجواهٌر فأنـا أمـأل لـك المشـنة التـي تجـيء لـي فيهـا بالفاكهـة معـادن مـن جـواهر البحـر 

قــال لــه الصــياد: الفاتحــة بينــي وبينــك علــى هــذا الكــالم فقــرأ كــل منهمــا  ؟فمــا تقــول يــا أخــي فــي هــذا الكــالم
قـال لـه: اسـمي عبـد اهللا البحـري فـإذا أتيـت إلـى  ؟لـه الصـياد: مـا اسـمكالفاتحة وخلصه مـن الشـبكة ثـم قـال 

  هذا المكان ولم ترني فناد وقل: أين أنت يا عبد اهللا يا بحري فأكون عندك في الحال.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد التسعمائة 
لسعيد أن عبد اهللا البحري قال له: إذا أتيت إلى هـذا المكـان ولـم ترنـي فنـاد وقـل: قالت: بلغني أيها الملك ا 

فقـال الصـياد: اسـمي عبـد اهللا قـال  ؟أين أنت يـا عبـد اهللا يـا بحـري فـأكون عنـدك فـي الحـال وأنـت مـا اسـمك
البحـري فـي أنت عبد اهللا البحـري فقـف هنـا حتـى أروح وآتيـك بهديـٍة، فقـال لـه: سـمعًا وطاعـًة فـراح عبـد اهللا 

البحــر فعنــد ذلــك نــدم عبــد اهللا البــري علــى كونــه خلصــه مــن الشــبكة وقــال فــي نفســه: مــن أيــن أعــرف أنأأنــه 
يرجـع إلـي وٕانمـا هـو يضـحك علـي حتـى خلصـته ولـو أبقيتـه كنـت أفـرج عليـه النـاس فـي المدينـة وآخـذ عليــه 

: راح صيدك من يدك فبينما هـو الدراهم وأدخل به بيوت األكابر فصار يتندم على إطالقه ويقول في لنفسه
يتأسف على خالصه من يـده وٕاذا بعبـد اهللا البحـري رجـع إليـه ويـداه مملوءتـان لؤلـؤًا ومرجانـًا وزمـردًا وياقوتـًا 

  وجواهر، وقال له: خذ يا أخي وال تؤاخذني فأنه ما عندي مشنٌة كنت أملؤها لك.
كل يـوم تـأتي إلـى هـذا المكـان قبـل طلـوع الشـمس  فعند ذلك فرح عبد اهللا البري وأخذ منه الجواهر وقال له:

ثم ودعه وانصرف ودخل البحر وأما الصياد فأنه دخل المدينة وهو فرحاٌن ولم يـزل ماشـيًا حتـى وصـل إلـى 
فرن الخباز وقال له: يا أخي قد أتانا الخير فحاسبني قال له: ما نحتاج إلى حساٍب أن كان ما معـك شـيٌء 

أن يأتيك الخيـر. فقـال لـه: يـا صـاحبي قـد أتـاني الخيـر مـن فـيض اهللا وقـد  فخذ عيشك ومصروفك ورح إلى
بقي لـك عنـدي جملـًة كثيـرًة ولكـن خـذ هـذا وكـبش لـه كبشـًة مـن لؤلـٍؤ ومرجـاٍن ويـاقوٍت وجـواهٍر وكانـت تلـك 
الكبشة نصف ما معه فأعطاها للخباز وقال له: أعطني شيئًا من المعاملة أصرفه في هـذا اليـوم حتـى أبيـع 

ه المعادن فأعطاه كل مـا كـان تحـت يـده مـن الـدراهم وجميـع مـا فـي المشـنة التـي كانـت عنـده مـن الخبـز هذ
وفــرح الخبــاز بتلــك المعــادن وقــال للصــياد: أنــا عبــدك وخــدامك وجمــع العــيش الــذي عنــده علــى رأســه ومشــى 

ر وسـائر أصـناف خلفه إلى البيت فأعطى العـيش لزوجتـه وأوالده، ثـم راح إلـى السـوق وجـاء بـاللحم والخضـا
  الفاكهة وترك الفرن وأقام طول ذلك اليوم وهو يعاطي خدمة عبد اهللا البري ويقضي له مصالحه.



فقال له الصياد: يا أخي أتعبت نفسك، قال له الخباز: هذا واجٌب ألني صرت خدامك وٕاحسانك قد غمرنـي 
لـة علــى أحسـن حـال، ثــم أن فقـال لـه: أنـت صــاحب اإلحسـان علـي فــي الضـيق والغـالء وبـات معــه تلـك اللي

الخبــاز صــار صــديقًا للصــياد أخبــر زوجتــه بواقعتــه مــع عبــد اهللا البحــري ففرحــت وقالــت: أكــتم ســرك لــئال 
تتسلط عليك الحكام فقال لها: أن كتمت سـري عـن جميـع النـاس فـال أكتمـه عـن الخبـاز، ثـم أنـه أصـبح فـي 

ت المساء ثم حملهـا قبـل الشـمس وتوجـه إلـى ثاني يوم وكان قد مأل مشنة فاكهة من سائر األصناف في وق
وٕاذا به يقـول لـه: لبيـك وخـرج إليـه  ؟البحر، وحطها على جانب الشاطئ وقال: أين أنت يا عبد اهللا يا بحري

فقدم له الفاكهة فحملها ونزل بهـا وغطـس فـي البحـر وغـاب سـاعًة زمانيـًة ثـم خـرج ومعـه المشـنة مآلنـًة مـن 
فحملها عبد اهللا البري على رأسه وذهب بها، فلمـا وصـل إلـى فـرن الخبـاز جميع أصناف المعادن والجواهر 

قال له: يا سيدي قد خبـزت لـك أربعـين كـف شـريٍك وأرسـلتها إلـى بيتـك وهـا أنـا أخبـز العـيش الخـاص فمتـى 
خلــص أوصــله البيــت وأروح لــك أجــيء بالخضــار واللحــم فكــبش لــه مــن المشــنة ثــالث كبشــاٍت وأعطــاه إياهــا 

بيت وحط المشنة وأخذ من كل صنٍف من أصناف الجواهر فأخذ جواهر نفيسًة، ثم ذهـب إلـى وتوجه إلى ال
سوق الجواهر ووقف على دكان شيخ السوق وقال: اشتر مني هذه الجواهر فقال له: أرني إياهـا فـأراه فقـال 

نيـة فأخـذ منـه قـال: فـي الحـارة الفال ؟قال: عندي مشنًة ممتلئـًة، قـال لـه: أيـن بيتـك ؟له: هل عندك غير هذا
الجـواهر وقــال ألتباعــه: أمسـكوه فأنــه هــو الحرامــي الـذي ســرق مصــالح الملكــة زوجـة الســلطان ثــم أمــرهم أن 
يضـــربوه فضـــربوه وكتفـــوه وقـــام الشـــيخ هـــو وجميـــع أهـــل ســـوق الجـــواهر وصـــاروا يقولـــون: مســـكنا الحرامـــي 

جميـع مـا فـي بيـت فـالٍن، إال  وبعضهم يقول: ما سرق متاع فالٍن إال هذا الخبيث وبعضهم يقـول: مـا سـرق
هـو وبعضـهم يقـول كـذا وكـذا كـل ذلـك وهـو سـاكت ولــم يـرد علـى أحـٍد مـنهم جوابـًا ولـم يبـدأ لـه خطابـا حتــى 
أوقفوه قدام الملك قال الشيخ: يا ملك الزمان لمـا سـرق عقـد الملكـة أرسـلت أعلمتنـا وطلبـت منـا وقـوع الغـريم 

  م وها هو بين يديك وهذه الجواهر خلصناها من يده.فاجتهدت أنا من دون الناس وأوقعت لك الغري
 ؟فقــال الملــك للطواشــي: خــذ هــذه المعــادن وأرهــا للملكــة وقــل لهــا: هــل هــذا متاعــك الــذي ضــاع مــن عنــدك 

فأخــذها الطواشــي ودخــل بهــا قــدام الملكــة فلمــا رأتهــا تعجبــت منهــا وأرســلت تقــول للملــك: أنــي رأيــت عقــد فــي 
  هذه الجواهر أحسن من جواهر عقدي فال تظلم الرجل. مكاني وهذا ما هو متاعي ولكن

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة األربعين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن زوجة الملك لما أرسلت تقول له: هذا ما هو متاعي ولكـن هـذه الجـواهر 

وأن كــان يبيعهــا فاشــترها منــه لبنتــك أم الســعود ليضــعها لهــا فــي  أحســن مــن جــواهر عقــدي فــال تظلــم الرجــل
عقٍد فلما رجع الطواشي وأخبر الملك بما قالته الملكـة لعـن شـيخ الجواهرجيـة هـو وجماعتـه لعنـًة عـاٍد وثمـوٍد 
فقــالوا: يــا ملــك الزمــان أنــا كنــا نعــرف أن هــذا الرجــل صــياٌد فقيــٌر فاســتكثرنا ذلــك عليــه وقــد ظننــا أنــه ســرقها 

قــال: يــا قبحــاء أتســتكثرون النعمــة علــى مــؤمٍن فــال شــيء لــم يــدر بمــا رزقــه اهللا بهــا مــن حيــث ال يحتســب ف



اخرجـوا ال بـارك اهللا فـيكم فخرجـوا وهـم خـائفون. هـذا مـا كـان  ؟فكيف تجعلونه حراميًا وتفضحونه بـين العـالم
  من أمرهم.

يمــا أنعــم بــه عليــك وعليــك األمــان ولكــن وأمــا مــا كــان مــن أمــر الملــك فأنــه قــال لــه: يــا رجــل بــارك اهللا لــك ف
فقـال: يـا ملـك الزمـان أنـا عنـدي  ؟أخبرني بالصحيح من أين هذه الجـواهر فـأني ملـٌك وال توجـد عنـدي مثلهـا

مشــنًة ممتلئــًة منهــا وهــو أن األمــر كــذا وكــذا وأخبــره بصــحبته لعبــد اهللا البحــري وقــال لــه: أنــه قــد صــار بينــي 
 له المشنة فاكهًة وهو يملؤها لي من هذه الجواهر، فقال له: يا رجل هـذا وبينه عهٌد على أنني كل يوم أمأل

نصيبك ولكن المال يحتاج إلى الجاه فأنا أدفع عنك تسلط الناس عليك في هذه األيام ولكـن ربمـا عزلـت أو 
مت وتولى غيري فأنه يقتلك من أجل حب الدنيا والطمع فمرادي أن أزوجـك ابنتـي وأجعلـك وزيـري وأوصـي 

  بالملك من بعدي حتى ال يطمع فيك أحد بعد موتي. لك
ثم أن الملك قال: خذوا هذا الرجل وأدخلوه الحمام فأخذوه وغسلوا جسـده وألبسـوه ثيابـًا مـن الملـوك وأخرجـوه  

قــدام الملــك فجعلــه وزيــرًا لــه ثــم أرســل إلــى زوجتــه مالبــس نســاء الملــوك هــي وأوالدهــا وأركبوهــا فــي تختــروان 
ع النســاء األكــابر والعســاكر والســعاة وأصــحاب النوبــة وأتــوا بهــا إلــى بيــت الملــك والطفــل ومشــت قــدامها جميــ

الصــغير فــي حضــنها وأدخلــوا أوالدهــا الكبــار علــى الملــك فــأكرمهم وأخــذهم علــى حجــره وأجلســهم فــي جانبــه 
د وأمــا وهــم تســعة أوالٍد ذكــوٍر وكــان الملــك معــدوم الذريــة، مــا رزق غيــر تلــك البنــت التــي اســمها أم الســعو 

الملكــة فأنهــا أكرمــت زوجــة عبــد اهللا البــري وأنعمــت عليهــا وجعلتهــا وزيــرًة وأرســل الســعاة وأصــحاب النوبــة 
وجميــع نســاء األكــابر إلــى بيتــه فألبســوا عنــدها وأمــر الملــك يكتــب عبــد اهللا البــري علــى ابنتــه وجعــل مهرهــا 

لملـك أن ينـادي بزينـة المدينـة مـن أجـل جميع ما كان عنده من الجواهر والمعادن، وفتحوا باب الفرح وأمر ا
فرح ابنته وفي اليوم الثاني بعد أن دخل على بنت الملك وأزال بكارتها طل الملك من الشباك فرأى عبـد اهللا 

فقـال: إلـى  ؟حامًال على رأسه مشنًة ممتلئًة فاكهـًة، فقـال لـه: مـا هـذا الـذي معـك يـا نسـيبي وٕالـى أيـن تـذهب
ل له: يا نسيبي ما هذا وقت الـرواح إلـى صـاحبك فقـال: أخـاف أن أخلـف معـه صاحبي عبد اهللا البحري فقا

المعاد فيعـدني كـذابًا ويقـول لـي أن الـدنيا الهتـك عنـي قـال: صـدقت رح إلـى صـاحبك أعانـك اهللا فمشـى فـي 
البلد وهو متوجٌه إلى صاحبه وكانـت النـاس قـد عرفتـه فصـار يسـمع النـاس يقولـون: هـذا نسـيب الملـك رائـٌح 

تعـالي بعنـي فيقـول لـه:  ؟األثمار بالجواهر والذي يكون جاهال به وال يعرفه يقـول: يـا رجـل بكـم الرطـليبدل 
انتظرني حتى أرجع إليك وال يغم أحدًا، ثم راح واجتمع بعبد اهللا البحري وأعطاه الفاكهة وأبدلها له بالجواهر 

 ودام على ذلك مدة عشـرة أيـاٍم، فلمـا لـم ولم يزل على هذه الحالة وفي كل يوٍم يمر على الخباز فيراه مقفوالً 
ثـم أنـه سـأل عنـه  ؟ير الخباز ورأى فرنه مقفوال قال في نفسه: أن هذا شيٌء عجيٌب يـا تـرى أيـن راح الخبـاز

قـال لـه: يـا سـيدي أنـه مـريض ال يخـرج مـن بيتـه قـال  ؟فمـا فعـل اهللا بـه ؟جاٌر له يا أخي أيـن جـارك الخبـاز
لحــارة الفالنيــة فعمــد إليــه وســأل عنــه فلمــا طــرق البــاب طــل الخبــاز مــن الطاقــة قــال لــه: فــي ا ؟لــه: أيــن بيتــه

فرأى صاحبه الصياد وعلى رأسه مشنًة ممتلئًة فنزل إليه وفتح له الباب ورمى روحه عليـه وعانقـه وقـال لـه: 
كيــف حالــك يــا صــاحبي فــأن كــان مــن أمــر علــى الفــرن فــأراه مقفــوًال ثــم ســألت جــارك فــأخبرني بأنــك مــريٌض 



سألت عن البيت ألجـل أن أراك فقـال لـه الخبـاز: جـزاك اهللا عنـي كـل خيـر فلـيس بـي مـرٌض، وٕانمـا بلغنـي ف
  أن الملك أخذك ألن بعض الناس كذب عليك وادعى أنك حرامي فخفت أنا وقفلت الفرن واختفيت.
لملـك قــد قـال: صـدقت ثـم أنـه أخبــره بقضـيته ومـا وقـع لــه مـع الملـك وشـيخ سـوق الجواهرجيــة وقـال لـه: أن ا

زوجني ابنته وجعلني وزيره ثم قال له: خـذ مـن المشـنة نصـيبك وال تخـف، ثـم خـرج مـن عنـده بعـد أن ذهـب 
عنــه الخــوف وراح إلــى الملــك بالمشــنة فارغــًة فقــال لــه الملــك: يــا نســيبي كأنــك مــا اجتمعــت برفيقــك عبــد اهللا 

بي الخبـاز فـأن لـه علـي جمـيًال فقـال: رحـت لـه والـذي أعطـاه لـي أعطيتـه إلـى صـاح ؟البحري في هـذا اليـوم
قال: أنه رجٌل صاحٌب معروٌف وجرى لي معه فـي أيـام الفقـر مـا هـو كـذا وكـذا  ؟قال: من يكون هذا الخباز

قــال: عبــد اهللا الخبــاز وأنــا اســمي عبــد اهللا البــري  ؟ولــم يهملنــي يومــا وال كســر خــاطري قــال الملــك: مــا اســمه
وأنا اسمي عبد اهللا وعبيد اهللا كلهم أخـوان فأرسـل إلـى صـاحبك وصاحبي اسمه عبد اهللا البحري قال الملك: 

الخبــاز هاتــه لتجعلــه وزيــر ميســرة، فأرســل إليــه، فلمــا حضــر بــين يــدي الملــك ألبســه بدلــة وزيــٍر وجعلــه وزيــر 
  الميسرة وجعل عبد اهللا البري وزير الميمنة.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  واألربعين بعد التسعمائة  وفي الليلة الحادية
قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك جعل عبد اهللا البري نسـيبه وزيـر الميمنـة وعبـد اهللا الخبـاز وزيـر  

الميسرة واستمر عبد اهللا على تلك الحالة سنًة كاملًة وهو في كل يوم يأخذ المشنة ممتلئًة فاكهـًة ويرجـع بهـا 
رغت الفواكه من البساتين صار يأخذ زبيبًا ولوزًا وبندقًا وجوزًا وتينًا وغيـر ذلـك ممتلئًة جواهر ومعادن ولما ف

وجميــع مــا يأخــذه لــه يقبلــه منــه ويــرد لــه المشــنة ممتلئــًة جــواهر علــى عادتــه فــاتفق يومــًا مــن األيــام أنــه أخــذ 
اهللا البحـري فـي  المشنة ممتلئًة نقًال على عادته فأخذها منه وجلس عبد اهللا البري على الشاطئ وجلس عبـد

الماء قرب الشاطئ وصارا يتحدثان مع بعضهما ويتداوالن الكالم بينهمـا حتـى أنجـرا إلـى ذكـر المقـابر فقـال 
 ؟البحري: يا أخي أنهم يقولـون فـي أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـدفوٌن عنـدكم فـي البـر فهـل تعـرف قبـره

يقـال لهـا مدينـة طيـة فقـال: وهـل تـزوره النـاس أهـل قـال لـه: فـي مدينـٍة  ؟قال نعم قـال لـه: فـي أي مكـاٍن هـو
قال: نعم قال: هنيئا لكم يا أهل البـر بزيـارة هـذا النبـي الكـريم الـرؤوف الـرحيم الـذي مـن زاره اسـتوجب  ؟البر

قـال: ال ألنـي كنـت فقيـٌر وال أجـد مـا أنفقـه فـي الطريـق ومـا اسـتغنيت إال  ؟شفاعته، وهل أنت زرتـه يـا أخـي
دقت علي بهذا الخير، ولكن قد وجبـت علـيَّ زيارتـه بعـد أن أحـج بيـت اهللا الحـرام ومـا من حين عرفتك وتص

  منعني من ذلك إال محبتك فأني ال أقدر أن أفارقك يومًا واحدًا.
فقال له: وهل تقدم محبتي على زيارة قبـر سـيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم الـذي يشـفع فيـك يـوم العـرض 

وهـل مـن أجـل حـب الـدنيا تتـرك زيـارة قبـر نبيـك محمـد  ؟دخل الجنـة بشـفاعتهعلى اهللا وينجيـك مـن النـار وتـ
فقال: ال واهللا إن زيارته مقدمٌة عندي على كل شيٍء ولكن أريـد منـك إجـازة أن أزوره  ؟صلى اهللا عليه وسلم

أدخـل في هذا العام، قال: أعطيك اإلجـازة بزيارتـه وٕاذا وقفـت علـى قبـره فاقرئـه منـي السـالم، وعنـدي أمانـًة ف



معي البحر حتى آخذك إلـى مـدينتي وأدخلـك بيتـي وأضـيفك وأعطيـك أمانـًة لتضـعها علـى قبـر النبـي صـلى 
اهللا عليه وسلم وقل له يا رسول اهللا أن عبد اهللا البحري يقرئك السالم وقد أهدى إليك هذه الهدية وهو يرجو 

من المـاء ومسـكنك المـاء وهـوال يضـرك منك الشفاعة من النار. فقال له عبد اهللا البري: يا أخي أنت خلقت 
قـال: نعـم ينشـف بـدني وتهـب علـي نسـمات البـر فـأموت،  ؟فهل إذا خرجت منه إلى البر يحصل لك ضـررٌ 

قال له: وأنا كذلك خلقت في البر ومسكني البر فإذا دخلت البحر يدخل الماء فـي جـوفي ويخنقنـي فـأموت. 
ه جسمك فال يضرك الماء ولو كنت تقضـي بقيـة عمـرك قال له: ال تخف من ذلك فأني آتيك بدهٍن تدهن ب

وأنت دائٌر في البحر وتنام وتقوم في البحر وال يضرك شـيٌء، قـال: إذا كـان األمـر كـذلك ال بـأس هـات لـي 
الدهان حتى أجربه قال: وهـو كـذلك ثـم أخـذ المشـنة ونـزل فـي البحـر وغـاب قلـيًال ثـم رجـع ومعـه شـحٌم مثـل 

فقـال: شـحم  ؟الـذهب ورائحتـه زكيـٌة، فقـال لـه عبـد اهللا البـري: مـا هـذا يـا أخـيشحم البقـر لونـه أصـفر كلـون 
كبـد صــنٍف مــن أصــناف الســمك يقـال لــه الدنــدان وهــو أعظــم أصــناف السـمك خلقــًة وهــو أشــد أعــدائنا علينــا 

  وصورته أكبر صورٍة توجد عندكم من دواب البر، ولو رأى الجمل والفيل البتلعه.
فقال: يأكل من دواب البحر أما سـمعت أنـه يقـال فـي المثـل: مثـل  ؟هذا المشؤوم فقال له: يا أخي وما يأكل

قـال:  ؟قال: صـدقت ولكـن هـل عنـدكم مـن هـذا الدنـدان فـي البحـر كثيـرٌ  ؟سمك البحر القوي يأكل الضعيف
عنــدنا شــيٌء ال يحصــيه إال اهللا تعــالى. قــال عبــد اهللا البــري: أنــي أخــاف إذا نزلــت معــك أن يصــادفني هــذا 

وع فيــأكلني، قــال عبــد اهللا البحــري: ال تخــف فإنــه متــى رآك عــرف أنــك ابــن آدٍم فيخــاف منــك ويهــرب وال النــ
يخاف من أحٍد فـي البحـر مثـل مـا يخـاف مـن ابـن آدم ألنـه متـى أكـل ابـن آدم مـات مـن وقتـه وسـاعته فـأن 

ع فـي البحـر غريقـًا فإنـه شحم ابن آدم قاتٌل لهذا النوع ونحن ما نجمع شحم كبده إال بواسطة ابـن آدٍم إذا وقـ
تتغيــر صــورته وربمــا تمــزق لحمــه فيأكلــه الدنــدان لظنــه أنــه مــن حيــوان البحــر فيمــوت فنعثــر بــه ميتــًا فنأخــذ 
شحم كبده وندهن به أجسامنا وندور في البحر فأي مكاٍن كان فيه ابـن آدم إذا كـان فيـه مائـة أو مائتـان أو 

  الجميع يموتون لوقتهم من صيحٍة واحدٍة.أكثر من هذا النوع وسمعوا صيحة ابن آدم فإن 
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة الثانية واألربعين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن عبـد اهللا البحـري قـال لعبـد اهللا البـري: وٕاذا سـمع ألـٌف مـن هـذا النـوع أو  

يموتــون لــوقتهم وال يقــدر أحــد مــنهم أن ينتقــل مــن مكانــه، فقــال عبــد اهللا أكثــر صــيحًة واحــدًة مــن بنــي آدم 
البري: توكلت على اهللا، ثـم قلـع مـا كـان عليـه مـن الملبـوس وحفـر فـي شـاطئ البحـر ودفـن ثيابـه وبعـد ذلـك 
دهن جسمه من فوقـه إلـى قدمـه بهـذا الـدهن ثـم نـزل فـي المـاء وغطـس وفـتح عينيـه فلـم يضـره المـاء فمشـى 

اًال ثم جعل أن شاء يعلو وأن شاء ينزل إلى القـرار ورأى مـاء البحـر مخيمـًا عليـه مثـل الخيمـة وال يمينًا وشم
  يضره.

قـال لـه: أرى خيـرًا وقـد صـدقت فيمـا قلـت فـأن المـاء مـا ضـرني،  ؟فقال عبـد اهللا البحـري: مـاذا تـرى يـا أخـي
امـه وعـن يمينـه وشـماله جبـاًال مـن قال له: اتبعني فتبعه وما زاال يمشيان مـن مكـاٍن إلـى مكـاٍن وهـو يـرى أم



الماء فصار يتفرج عليها وعلى أصناف السـمك وهـي تلعـب فـي البحـر الـبعض كبيـٌر والـبعض صـغيٌر وفيـه 
شــيٌء يشــبه الجــاموس وشــيٌء يشــبه البقــر وشــيٌء يشــبه الكــالب وشــيٌء يشــبه اآلدميــين وكــل نــوٍع قربنــا منــه 

   تعالى يخاف من ابن آدم.يهرب، فقال له: مخافٌة منك ألن جميع ما خلقه اهللا
وما زال يتفرج على عجائب البحر حتى وصل إلى جبٍل عاٍل فمشى عبـد اهللا البـري بجانـب ذلـك الجبـل فلـم 
يشعر إال وصيحًة عظيمًة فالتفت فرأى شـيئًا أسـودًا منحـدرًا عليـه مـن ذلـك الجبـل وهـو قـدر الجمـل أو أكبـر 

حـري: هـذا الدنـدان فأنـه نـازل فـي طلبـي مـراده أن يـأكلني قـال لـه الب ؟وصار يصيح، فقـال: مـا هـذا يـا أخـي
فصــح عليــه يــا أخــي قبــل أن يصــل إلينــا فيخطفنــي ويــأكلني فصــاح عليــه عبــد اهللا البــري فوقــع ميتــًا، قــال: 
ســبحان اهللا وبحمــده أنــا ال ضــربته بســيٍف وال بســكيٍن كيــف هــذه العظمــة التــي فيهــا هــذا المخلــوق ولــم يحمــل 

ه عبد اهللا البحري: ال تعجب يا أخي فو اهللا لـو كـان مـن هـذا النـوع ألـٌف أو ألفـان فقال ل ؟صيحتي بل مات
  لما حملوا صيحة ابن آدم.

ــٍة فرأيــا أهلهــا جميعــًا بنــات ولــيس فــيهن ذكــوٌر فقــال: يــا أخــي مــا هــذه المدينــة ومــا هــذه  ثــم مشــيا إلــى مدين
قـال: ال، قـال: كيـف  ؟ل: هل فـيهن ذكـورفقال له: هذه مدينة البنات ألن أهلها من بنات البحر، قا ؟البنات

قال: أن ملك البحر ينفـيهن إلـى هـذه المدينـة وهـن ال يحـبلن وال يلـدن وٕانمـا  ؟يحبلن وال يلدن من غير ذكور
كل واحدٍة غضب عليها من بنات البحر يرسلها إلى هذه المدينة وال تقـدر أن تخـرج منهـا فـأن خرجـت منهـا 

هـا، وأمـا غيـر هـذه المدينـة ففيهـا رجـاٌل وبنـاٌت. قـال لـه: هـل فـي البحـر فكل من يراهـا مـن دواب البحـر يأكل
قال: نعم، قال له: يـا أخـي أنـي  ؟قال له: كثيٌر، قال: وهل عليكم سلطاٌن في البحر ؟مدٌن غير هذه المدينة

قــال: أمــا ســمعت صــاحب المثــل  ؟رأيــت فــي البحــر عجائــب كثيــرة، قــال لــه: وأي شــيٍء رأيــت مــن العجائــب
  قال: صدقت. ؟جائب البحر أكثر من عجائب البريقول: ع

ثم أنـه صـار يتفـرج علـى هـذه البنـات فـرأى لهـن وجوهـًا مثـل األقمـار وشـعورًا مثـل شـعور النسـاء ولكـن لهـن 
أيــاٍد وأرجــٍل فــي بطــونهن ولهــن أذنــاٌب مثــل أذنــاب الســمك، ثــم أنــه فرجــه علــى أهــل تلــك المدينــة وخــرج بــه 

آهــا ممتلئــًة خالئــق إناثــًا وذكــورًا صــورتهم مثــل صــورة البنــات ولهــن أذنــاب ومشــى قدامــه إلــى مدينــٍة أخــرى فر 
ولكــن لــيس عنــدهم بيــٌع وال شــراٌء مثــل أهــل البــر وليســوا البســين بــل الكــل عــراٍة مكشــوفي العــورة فقــال لــه: يــا 

  أخي أني أرى اإلناث والذكور مكشوفوا العورة فقال له: أن أهل البحر ال قماش عندهم.
فقــال لــه: هــم ال يتزوجـون بــل كــل مـن أعجبتــه أنثــى يقضــي  ؟أخـي كيــف يصــنعون إذا تزوجـوافقـال لــه: يــا  

مراده منها، قال له: أن هذا شيٌء حراٌم، وألي شيٍء ال يخطبها يمهرها ويقيم لها فرحا ويتزوجها بما يرضـي 
وغيــر ذلــك والــذي قــال: لــيس كلنــا ملــًة واحــدًة فــإن فينــا مســلمين موحــدين وفينــا نصــارى ويهــوٌد  ؟اهللا ورســوله

يتزوج حصوص المسلمين. فقال: أنتم عراٌة وما عنـدكم بيـٌع وال شـراٌء، فـأي شـيٍء يكـون مهـر نسـائكم، وهـل 
قــال لــه: أن الجــواهر أحجــار لــيس لهــا عنــدنا قيمــٌة وٕانمــا الــذي يريــد أن يتــزوج  ؟تعطــوهن جــواهر ومعــادن

فــين أو أكثــر حســب مــا يحصــل عليــه يجعلــون شــيئًا معلومــًا مــن أصــناف الســمك يصــطاده قــدر ألــف أو أل
االتفاق بينه وبين والد الزوجة فحين يحضر المطلوب يجتمـع أهـل العـريس وأهـل العروسـة ويـأكلون الوليمـة 



ثم يدخلونه على زوجته وبعد ذلك يصطاد من السمك ويطعمها وٕاذا عجز تصطاد هـي وتطعمـه. قـال: وأن 
ثبـت عليـه األمـر أن كانـت أنثـى ينفونهـا إلـى مدينـة قال: أن الذي ي ؟زنى بعضهم ببعض كيف يكون الحال

البنات فإذا كانت حامًال من الزنى فإنهم يتركونها إلى أن تلد، فأن ولدت بنتًا ينفونها معها وتسمى زانيـًة وال 
  تزال بنتًا حتى تموت، وأن كان المولود ذكرًا فأنهم يأخذونه إلى الملك السلطان فيقتله.

ن ذلك، ثم أن عبد اهللا البحري أخذه إلى مدينـٍة أخـرى، وهكـذا ومـا زال يفرجـه حتـى فتعجب عبد اهللا البري م
فرجــه علــى ثمــانين مدينــٍة وكــل مدينــٍة يــرى أهلهــا ال يشــبهون أهــل غيرهــا مــن المــدن، فقــال لــه: يــا أخــي هــل 

رحيم قال: وأي شيء رأيت من مدائن البحر وعجائبـه، وحـق النبـي الكـريم الـرؤوف الـ ؟بقي في البحر مدائن
لــو كانــت فرجتــك ألــف عــاٍم كــل عــام علــى مدينــٍة وأريتــك فــي كــل مدينــٍة ألــف أعجوبــٍة مــا أريتــك قيراطــًا مــن 
أربعــٍة وعشــرون قيراطــًا مــن مــدائن البحــر وعجائبــه وٕانمــا فرجتــك علــى أرضــنا وديارنــا ال غيــر، فقــال لــه: يــا 

سـمك ومضـى لـي فـي صـحبتك أخي حيث كان األمر كذلك يكفيني ما تفرجت عليه فأني سئمت من أكل ال
ثمــانون يومــًا وأنــت ال تطعمنــي صــباحًا ومســاًء إال ســمكًا طريــًا ال مســتويًا وال مطبوخــًا، فقــال لهــا: أي شــيٍء 

قــال لــه عبــد اهللا البــري: نحــن نشــوي الســمك فــي النــار ونطبخــه ونجعلــه أصــنافًا  ؟يكــون المطبــوخ والمشــوي
أيــن تــأتي لنــا النــار فــنحن ال نعــرف المشــوي مــن المطبــوخ  ونصــنع منــه أنواعــًا كثيــرًة، فقــال لــه البحــري: مــن

وغير ذلك، فقال له البري: نحن نقليه بالزيت والسيرج فقال لـه البحـري: ومـن أيـن لنـا الزيـت والسـيرج ونحـن 
قــال: صــدقت ولكــن يــا أخــي قــد فرجتنــي علــى مــدائن كثيــرٍة ولــم  ؟فــي هــذا البحــر ال نعــرف شــيئًا ممــا ذكرتــه

  .تفرجني على مدينتك
قال له: أما مدينتي فأننا فتناها بمسافة وهـي قريبـٍة مـن البـر الـذي أتينـا منـه وٕانمـا تركـت مـدينتي وجئـت بـك 
إلى هنا ألني قصـدت أن أفرجـك علـى مـدائن البحـر. قـال لـه: يكفينـي مـا تفرجـت عليـه ومـرادي أن تفرجنـي 

ليهــا قــال لــه: هــذه مــدينتي فرآهــا علــى مــدينتك، قــال لــه: وهــو كــذلك، ثــم رجــع وٕايــاه إلــى مدينتــه فلمــا وصــال إ
مدينــًة صــغيرًة عــن المــدائن التــي تفــرج عليهــا، ثــم دخــل المدينــة ومعــه عبــد اهللا البحــري إلــى أن وصــال إلــى 
مغــارٍة فقــال لــه: هــذا بيتــي وكــل بيــوت هــذه المدينــة كــذلك مغــائٌر كبيــرٌة وصــغيرٌة فــي الجبــال وكــذلك جميــع 

اد أن يصنع لـه بيتـًا يـروح إلـى الملـك ويقـول لـه: أريـد أن أتخـذ مدائن البحر على هذه الضفة فأن كل من أر 
بيتًا في المكان الفالني فيرسل معه الملك طائفًة من السمك تسمى النقـارين ويجعـل كـراهم شـيئًا معلومـًا مـن 
السـمك ولهـم منــاقر تفتـت الحجـر الجلمــود فيـأتون إلـى الجبــل الـذي أراده صـاحب البيــت وينقـرون فـي البيــت 

لبيت يصطاد لهم السمك ويلقمهم حتى تتم المغارة فيذهبون وصاحب البيـت يسـكنه، وجميـع أهـل وصاحب ا
  البحر على هذه الحالة ال يتعاملون مع بعضهم وال يخدمون بعضهم إال بالسمك وكلهم سمك.

ل القمـر ثم قال: أدخل، فدخل، فقال عبد اهللا البحري: يـا ابنتـي وٕاذا بابنتـه أقبلـت عليـه ولهـا وجـٌه مـدوٌر مثـ 
ولها شعٌر طويٌل وردٌف ثقيٌل وطرٌف كحيٌل وخصٌر نحيـٌل لكنهـا عريانـٌة ولهـا ذنـٌب فلمـا رأت عبـد اهللا البـري 

فقـال لهـا: يـا ابنتـي هـذا صـاحبي عبــد اهللا  ؟مـع أبيهـا قالـت لـه: يـا أبـي مـا هـذا األزعـر الــذي جئـت بـه معـك
لمي عليه فتقدمت وسلمت عليه بلساٍن فصـيٍح البري الذي كنت أجيء لك من عنده بالفاكهة البرية تعالي س



وكالٍم بليٍغ فقال أبوها: هات زادًا لضيفنا الذي حلـت علينـا بقدومـه البركـة فجـاءت لـه بسـمكتين كبيـرتين كـل 
واحدٍة منها مثل الخروف فقال له: كـل فأكـل غصـبًا عنـه مـن الجـوع ألنـه سـئم مـن أكـل السـمك ومـا عنـدهم 

إال وامرأة عبد اهللا البحري أقبلت وهي جميلة الصـورة ومعهـا ولـدان كـل  شيٌء غير السمك فما مضى حصةً 
واحٍد في يده فرٌخ من السمك يقرش فيه كما يقـرش اإلنسـان فـي الحيـات فلمـا رأت عبـد اهللا البـري قالـت: أي 

وتقــدم الولــدان وأختهمــا وأمهــم وصــاروا ينظــرون إلــى دبــر عبــد اهللا البــري ويقولــون: أي  ؟شــيء هــذا األزعــر
أزعر واهللا وصاروا يضحكون عليه سخريًة فقال عبد اهللا البري: يا أخي هل أنت جئت بي لتجعلنـي سـخريًة 

  ألوالدك وزوجتك.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثالثة واألربعين بعد التسعمائة 
اهللا البحري: يا أخي هل أنت جئت بي لتجعلنـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عبد اهللا البري قال لعبد 

فقال له عبد اهللا البحري: العفو يا أخـي فـأن الـذي ال ذنـب لـه غيـر موجـوٍد عنـدنا  ؟سخريًة ألوالدك وزوجتك
وٕاذا وجد من غير ذنٍب يأخذه السلطان ليضحك عليه ولكن يا أخـي ال تؤاخـذ هـؤالء األوالد الصـغار والمـرأة 

صرخ عبد اهللا البحري على عياله وقال لهم: اسكتوا فخـافوا منـه وسـكتوا وجعـل يأخـذ فأن عقولهم ناقصٌة ثم 
بخاطره فبينما هو يتحدث معه وٕاذا بعشرة أشخاٍص كباٍر شداٍد غالٍظ أقبلوا عليه وقالوا: يـا عبـد اهللا أنـه بلـغ 

دي أن أرجعـه إلـى الملك أن عندك أزعر من البر، قال: نعم وهو هذا الرجل فأنه صاحبي أتاني ضيفًا ومـرا
البر، قالوا له: أننا ال نقدر أن نروح إال بـه فـأن كـان مـرادك كالمـًا فقـم وخـذه وأحضـر بـه قـدام الملـك والـذي 
تقوله لنا قله للملك فقال عبد اهللا البحري. يا أخي العذر واضٌح وال يمكننا مخالفة الملك ولكـن أمضـي معـي 

تعـالى فـال تخـف فأنـه متـى رآك وعـرف أنـك مـن أوالد البـر للملك وأنا أسـعى فـي خالصـك منـه أن شـاء اهللا 
ومتى علم أنك بريٌء فال بد أنه يكرمك ويردك إلى البـر. فقـال عبـد اهللا البـري: الـرأي رأيـك فأنـا أتوكـل علـى 
اهللا وأمشي معك ثم أخذه ومضى به إلى أن وصل إلى الملك فلما رآه ضحك وقال: مرحبـًا بـاألزعر وصـار 

ضحك عليه ويقول: أي واهللا أنه أزعر فتقدم عبـد اهللا البحـري إلـى الملـك وأخبـره بأحوالـه كل من كان حوله ي
وقـال لــه: هـذا مــن أوالد البـر وصــاحبي وهـو ال يعــيش بيننـا ألنــه ال يحـب أكــل السـمك إال مقليــًا أو مطبوخــًا 

  والمراد أنك تأذن لي في أن أرده إلى البر.
ال يعـيش عنـدنا فقـد أذنـت لـك أن تـرده إلـى مكانـه بعـد الضـيافة  فقال له الملك: حيث أن األمر كـذلك وأنـه 

ثم أن الملك قال: هاتوا له الضيافة فأتوا له بسمٍك أشكاًال وألوانًا فأكل امتثاًال ألمر الملك ثم قـال لـه الملـك: 
قـي تمن علي فقال عبد اهللا البري: أتمنى عليـك أن تعطينـي جـواهر فقـال: خـذوه إلـى دار الجـواهر ودعـوه ين

ما يحتاج إليه فأخذه صاحبه إلى دار الجواهر ونقى على قـدر مـا أراد ثـم رجـع إلـى مدينتـه وأخـرج لـه صـرًة 
وقال له: خذ هذه أمانٌة وأوصلها إلى قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخـذها وهـو ال يعلـم مـا فيهـا ثـم خـرج 

ًا من السمك والنـاس يـأكلون ويغنـون وهـم معه ليوصله إلى البر فرأى في طريقه غناًء وفرحًا وسماطًا ممدود



 ؟فــي فــرٍح عظــيٍم فقــال عبــد اهللا البــري لعبــد اهللا البحــري: مــا لهــؤالء النــاس فــي فــرٍح عظــيٍم هــل عنــدهم عــرٌس 
فقال البحري: ليس عندهم عرٌس وٕانما مات عندهم ميٌت فقـال لـه: وهـل أنـتم إذا مـات عنـدكم ميـت تفرحـون 

قـال البـري: إذا مـات عنـدنا ميـت نحـزن عليـه  ؟نتم يا أهل البر ماذا تفعلونقال: نعم وأ ؟له وتغنون وتأكلون
ونبكــي والنســاء يلطمــن وجــوههن ويشــققن جيــوبهن حزنــًا علــى مــن مــات فحملــق عبــد اهللا البحــري عينيــه فــي 
عبد اهللا البري وقال له: هات األمانـة فأعطاهـا لـه ثـم أخرجـه إلـى البـر وقـال لـه: قـد قطعـت صـحبتك وودك 

فقـال لـه: مـا أنـتم يـا أهـل البـر أمانـة اهللا. فقـال  ؟ذا اليوم ال تراني وال أراك فقـال لـه: لمـاذا هـذا الكـالمفبعد ه
البــري: نعــم قــال: فكيــف ال يهــون علــيكم أن اهللا يأخــذ أمانتــه بــل تبكــون عليهــا فكيــف أعطيــك أمانــة النبــي 

يضـع فيـه الـروح أمانـًة فـإذا أخـذها كيـف  صلى اهللا عليه وسلم وأنتم إذا أتاكم المولود تفرحون بـه مـع أن اهللا
تصعب عليكم وتبكون وتحزنون فما لنا في رزقكم حاجًة ثم تركه وراح إلـى البـر ثـم أن عبـد اهللا البـري لـبس 
حوائجــه وأخــذ جــواهره وتوجــه إلــى الملــك فتلقــاه باشــتياٍق وفــرٍح بــه وقــال لــه: كيــف أنــت يــا نســيبي ومــا ســبب 

  قصته وما رآه من العجائب في البحر.فأخبره ب ؟غيابك عني هذه المدة
فتعجب الملك من ذلك ثم أخبره بما قاله عبـد اهللا البحـري فقـال لـه: أنـت الـذي أخطـأت فـي أخبـارك لـه بهـذا 
الخبــر ثــم أنــه اســتمر مــدًة مــن الزمــان وهــو يــروح إلــى جانــب البحــر ويصــيح علــى عبــد اهللا البحــري فلــم يــرد 

ري الرجـاء منـه وأقـام هـو والملـك نسـيبه وأهلهمـا فـي أسـر حـاٍل وأحسـن عليه ولم يأت إليه فقطع عبـد اهللا البـ
أعمــاٍل حتــى أتــاهم هــازم اللــذات ومفــرق الجماعــات ومــاتوا جميعــًا فســبحان الحــي الــذي ال يمــوت ذي الملــك 

 والملكوت وهو على كل شيٍء قديٍر وبعباده لطيٌف خبيٌر.

 

  من نوادر هارون الرشيد مع الشاب العماني
أيضـًا أن الخليفـة هـارون الرشـيد أرق ذات ليلـة أرقـًا شـديدًا فاسـتدعى مسـرورًا فحضـر فقـال لـه: ومما يحكى 

ائتنــي بجعفــٍر بســرعٍة فمضــى وأحضــره، فلمــا حضــر وقــف بــين يديــه قــال لــه: يــا جعفــر قــد اعترانــي فــي هــذه 
حكمــاء: النظــر إلــى الليلــة أرٌق فمنــع عنــي النــوم وال أعلــم مــا يزيلــه عنــي قــال: يــا أميــر المــؤمنين قــد قالــت ال

المرآة ودخول الحمام واستعمال الغناء يزيل الهم والفكر فقال: يا جعفر أني قد فعلت هذا كله فلم يـزل عنـي 
شيئًا وأنا أقسم بآبائي الطاهرين أن لـم تتسـبب فيمـا يزيـل عنـي ذلـك ألضـربن عنقـك قـال: يـا أميـر المـؤمنين 

قال: أن تنزل بنا في زورٍق وننحـدر بـه  ؟ذي تشير به عليقال الخليفة: وما ال ؟هل تفعل ما أشير به عليك
في بحر الدجلة مع الماء إلى محٍل يسمى قرن الصراط لعلنا نسمع أو ننظر ما لم ننظر فأنه قد قبل تفـريج 
الهم بواحٍد من ثالثة أمور وأن يرى اإلنسان ما لم يكن رآه أو يسمع ما لـم يكـن سـمعه أو يطـأ أرضـًا مـا لـم 

فلعل ذلك يكون سببًا في زوال القلق عنك يا أمير المؤمنين. فعند ذلك قام الرشـيد مـن موضـعه يكن وطئها 
  وصحبته جعفر وأخوه الفضل وأبو اسحق النديم وأبو نواس وأبو دلف ومسرور والصياد.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الرابعة واألربعين بعد التسعمائة 
بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما قام من موضعه وصحبته جعفر وباقي جماعته دخلـوا حجـرة قالت: 

الثياب ولبسوا كلهم مالبس التجار وتوجهوا إلى الدجلة ونزلوا في زورٍق مزركٍش بالذهب وانحدروا مع المـاء 
  د وتنشد هذه األبيات: حتى وصلوا إلى الموضع الذي يريدونه فسمعوا أصواتًا جاريًة تغني على العو 

 وقد غنى على األيك الهزار  قوٌل وقد حضر الـعـقـار

 أفق ما العمر إال مستعار  إلى كم ذا التأني عن سرورٍ 

 بجفنيه فتوٌر وانكـسـار  فخذها من يدي ظبٍي غريرٍ 

 فأثمر في السوالف جلنار  زرعت بخده وردًا طـرياً 

 ًا والخدنارفيه رمادا خامد  وتحسب موضع التخمـيس

 فما عذري وقد تم العـذار  يقول لي العزول تسل عنه

فلما سمع الخليفة هذا الصوت قال: يا جعفر ما أحسن هذا الصـوت قـال جعفـر: يـا موالنـا مـا طـرق سـمعي 
أطيــب وال أحســن مــن هــذا الغنــاء ولكــن يــا ســيدي أن الســماع مــن وراء جــداٍر نصــف ســماٍع فكيــف بالســماع 

: انهـض بنـا يـا جعفـر حتـى نتطفـل علـى صـاحب هـذه الـدار لعلنـا نـرى المغنيـة عيانــًا، مـن خلـف سـتٍر فقـال
قال جعفر: سمعًا وطاعًة فصعدوا من الكوكب واستأذنوا في الدخول وٕاذا بشـاٍب ملـيح المنظـر عـذب الكـالم 

وا وهـو فصيح اللسان خرج إلـيهم وقـال: أهـًال وسـهًال يـا سـادتي المنعمـين علـي أدخلـوا بالرحـب والسـعة فـدخل
بين أيديهم فرأوا الدار بأربعة أوجٍه وسقفها بالذهب وحيطانهـا منقوشـٌة بـاألزورد وفيهـا إيـواٌن بـه سـدبٌة جميلـٌة 
وعليها مائة جاريٍة كأنهن أقمار فصاح عليهن فنزلن عن أسرتهن ثم التفت رب المنزل إلى جعفـر وقـال: يـا 

تفضــل مــنكم مــن هــو أعلــى فــي الصــدر ويجلــس ســيدي أنــا مــا أعــرف مــنكم الجليــل مــن األجــل بســم اهللا لي
أخوانه كـل واحـد فـي مرتبتـه فجلـس كـل واحـٍد فـي منزلتـه وقـام مسـروٌر فـي الخدمـة بـين أيـديهم، ثـم قـال لهـم 

قالوا له: نعم. فأمر الجواري بإحضـار الطعـام  ؟صاحب المنزل عن أذنكم هل أحضر لكم شيئًا من المأكول
بين أيديهن مائدٌة وعليها من غرائب األلوان مما درج وطـار وسـبح فـي فأقبل أربع جواٍر مشدودات األوساط 

البحار من قطًا وسماني وأفراخ وحمام ومكتوب على حواشي السفرة من األشعار مـا يناسـب المجلـس فـأكلوا 
على قـدر كفـايتهم ثـم غسـلوا أيـديهم فقـال الشـاب: يـا سـادتي أن كـان لكـم حاجـٌة فأخبرونـا بهـا حتـى نتشـرف 

قالوا: نعم فأننا ما جئنـا منزلـك إال ألجـل صـوت سـمعناه مـن وراء حـائط دارك فاشـتهينا أن نسـمعه  بقضائها
ونعــرف صــاحبته فــأن رأيــت أن تــنعم علينــا بــذلك كــان مــن مكــارم أخالقــك ثــم نعــود مــن حيــث جئنــا. فقــال: 

جــاءت ومعهــا  مرحبــا بكــم. ثــم التفــت إلــى جاريــٍة ســوداٍء وقــال: أحضــري ســيدتك فالنــٌة. فــذهبت الجاريــة ثــم
كرســي فوضــعته ثــم ذهبــت ثانيــٍة وأتــت جاريــٌة كأنهــا البــدر فــي تمامــه فجلســت علــى الكرســي أمــام الجاريــة 

  السوداء وناولتها خرقة من أطلٍس فأخرجت منها عودًا مرصعًا بالجواهر واليواقيت ومألوا من الذهب.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



 

  ة واألربعين بعد التسعمائة وفي الليلة الخامس
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما أقبلت جلست على كرسـي وأحرجـت العـود مـن الخريطـة وٕاذا 
هــو مرصــع بــالجوهر واليواقيــت ومالويــه مــن الــذهب فشــدت أوتــاره لرنــاٍت المزاهــر وهــي كمــا قــال فيهــا وفــي 

  عودها الشاعر: 
 في حجرها وجلت عليه مالويه  حضنته كاألم الشفيقة بابـنـهـا

 إال وأصلحت اليسـار مـدويه  ما حركت يدها اليمـين لـجـه

ثم ضمت العود إلى صدرها وانحنت عليـه انحنـاء الوالـدة علـى ولـدها وجسـت أوتـاره فاسـتغاث كمـا يسـتغيث 
  الصبي بأمه، ثم ضربت عليه وجعلت تنشد هذه األبيات: 

 ا صاحبي فأدر كؤوسك واشرباي  جاد الزمان بمن أحب فاعـتـبـا

 إال وأصبح بالمسرة مـطـربـا  من خمرٍة ما مازحت قلب امريءٍ 

 أرايت بدر الثم يحمل كـوكـبـا  قام النسيم يحملها في كـأسـهـا

 من فوق دجلة قد أضاء الغيهبـا  كم ليلٍة سامرت فيهـا بـدرهـا

 مذهـبـا قد مد فوق الماء سيفاً   والبدر يجنح للغـروب كـأنـمـا

قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن الشـاب لمـا قـال: واهللا أن لـي زمانـًا وأنـا أدور علـى مثـل هـذا، ثـم قـال: ر  
 ؟فتقدمت إليه يا أمير المـؤمنين وسـلمت عليـه، وقلـت لـه: يـا سـيدي أن لـي عنـدك حاجـة، فقـال: مـا حاجتـك

ًة ثـم قـال: يـا ولـدي عنـدي جـواٌر كثيـرٌة مـنهن قلت: أشتهي أن أكون ضيفك في هـذه الليلـة فقـال: حبـًا وكرامـ
من ليلتها بعشرة دنانيٍر ومنهن من ليلتها بأكثر فاختر مـن تريـد فقلـت: أختـار التـي ليلتهـا بعشـرة دنـانيٍر، ثـم 
وزنت له ثلثمائة ديناٍر عن شهٍر فسلمني لغـالٍم فأخـذني ذلـك الغـالم وذهـب بـي إلـى حمـام القصـر وخـدمني 

ن الحمــام وأتــى بــي إلــى مقصــورٍة وطــرق البــاب فخرجــت لــه جاريــٌة فقــال لــه: خــذي خدمــًة حســنًة فخرجــت مــ
ضــيفك فتلقتنــي بالرحــب والســعة ضــاحكًة مستبشــرًة وأدخلتنــي دارًا عجيبــًة مزركشــًة بالــذهب فتأملــت فــي تلــك 
الجاريــة فرأيتهــا كالبــدر ليلــة تمامــه وفــي خــدمتها جاريتــان كــأنهم كوكبــان ثــم أجلســتني وجلســت بجــانبي ثــم 
أشارت إلى الجواري فأتين بمائدٍة فيها من أنواع اللحوم من دجاٍج وسـماني وقطـًا وحمـاٍم فأكلنـا حتـى اكتفينـا 
وما رأيت في عمري ألـذ مـن ذلـك الطعـام، فلمـا أكلنـا رفعـت تلـك المائـدة وأحضـرت مائـدة الشـراب والمشـموم 

هر دخلــت الحمــام وجئــت إلــى الشــيخ والحلــوى والفواكــه وأقمــت عنــدها شــهرًا علــى هــذا الحــال، فلمــا فــرغ الشــ
وقلت له: يا سيدي أريد التي ليلتها بعشرين دينارًا فقال: أرني الـذهب فمضـيت وأحضـرت الـذهب فوزنـت لـه 
ســتمائة دينــاٍر عــن شــهٍر فنــادى غالمــًا وقــال هللا: خــذ ســيدك فأخــذني وأدخلنــي الحمــام فمــال خرجــت أتــى بــي 

لهــا: خــذي ضــيفك فتلقتنــي بأحســن ملتقــى وٕاذا حولهــا أربــع إلــى بــاب مقصــورٍة وطرقــه فخرجــت جاريــة، فقــال 



جــواٍر ثــم أمــرت بإحضــار الطعــام فحضــرت مائــدة عليهــا مــن ســائر األطعمــة فأكلــت ولمــا فرغــت مــن األكــل 
 ورفعت المائدة فأخذت العود وغنت بهذه األبيات: 

 بحق غرامي أن تؤدي رسائلي  أيا نفحات المسك من أرض بابلٍ 

 ألحبابنا أكرم بها من مـنـازل  ضي منازالً عهدت بهاتيك األرا

 بـطـائلٍ  تغني ولم يرتد منهـا  وفيها التي ما حبها كل عاشـقٍ 

فأقمت عندها شهرًا ثم جئت إلى الشيخ وقلت: أريد صاحبة األربعين دينارًا فقال: أزن لي الذهب فوزنت له 
  حٌد لما رأيت من حسن المنظر وحسن العشرة.عن شهٍر ألفا ومائتي ديناٍر ومكثت عندها شهرًا كأنه يوٌم وا

فقــال لــي  ؟ثــم جئــت إلــى الشــيخ وكنــا قــد أمســينا فســمعت ضــجًة عظيمــًة وأصــواتًا عاليــًة فقلــت لــه: مــا الخبــر
الشيخ: أن هـذه الليلـة عنـدنا أشـهر الليـالي وجميـع الخالئـق يتفرجـون علـى بعضـهم فيهـا فهـل لـك أن تصـعد 

: نعــم وطلعــت علــى الســطح فرأيــت ســتارًة حســنًة ووراء الســتارة محــٌل علــى الســطح وتتفــرج علــى النــاس فقلــت
عظــيٌم وفيــه ســدلًة وعليهــا فــرٌش ملــيٌح وهنــاك صــبيٌة تــدهش النــاظرين حســنًا وجمــاًال وقــدًا واعتــداًال وبجانبهــا 
غالمــًا يــده علــى عنقهــا وهــو يقبلهــا فلمــا رأيتهمــا يــا أميــر المــؤمنين لــم أملــك نفســي ولــم أعــرف أيــن أنــا لمــا 
 ؟بهرنــي مــن حســن صــورتها فلمــا نزلــت الجاريــة التــي أنــا عنــدها وأخبرتهــا بصــفتها فقالــت: مــا لــك ومــا لهــا

فقلـت: أي واهللا فأنهـا تملكـت  ؟فقلت: واهللا أنها أخذت عقلي فتبسمت وقالت: يا أبـا الحسـن ألـك فيهـا غـرٌض 
رف يــا أبــا الحســن بكــم ليلتهــا قلبــي ولبــي فقالــت: هــذه ابنــة طــاهر بــن العــالء وهــي ســيدتنا وكلنــا جواريهــا أتعــ

ويومها: قلت: ال قالت: بخمسمائة ديناٍر وهـي حسـرٌة فـي قلـوب الملـوك فقلـت: واهللا ألذهـبن مـالي كلـه علـى 
هـذه الجاريــة وبــت أكابــد الغــرام وطــول ليلــي فلمــا أصــبحت دخلــت الحمــام ولبســت أفخــر ملبــوس مــن مالبــس 

ليلتهـا بخمسـمائة دينـاٍر فقـال: زن الـذهب فوزنـت لـه عـن الملوك وجئت إلى أبيها وقلت: يا سيدي أريد التي 
كل شهٍر عشرة آالف ديناٍر فأخذها ثم قال للغالم: أعمد به إلى سيدتك فالنة فأخذني وأتى بـي إلـى داٍر لـم 

  تر عيني أظرف منها على وجه األرض.
وهـي كالبـدر فـي ليلـة  فلما دخلت رأيـت الصـبية جالسـًة فلمـا رأيتهـا انـدهش عقلـي بحسـنها يـا أميـر المـؤمنين

  أربعة عشر ذات حسٍن وجماٍل وقٍد واعتداٍل وألفاظ تفضح رنات المزاهر كأنها المقصود الشاعر: 
 في جنح ليٍل سابـل األحـالك  قالت وقد لعب الغرام بعطفهـا

 أو هل لهذا الكس مـن نـياك  يا هل ترى لي في دجاك مسامرٌ 

 سف الحزين البـاكـيكتنهد اآل  ضربت عليه بكفها وتنـهـدت

 واألير لالكساس كالمسـواك  والثغر بالمسواك يظهر حسنه

 ما فيكم أحد يغيث الشاكـي  يا مسلمون أما تقوم أيوركـم

 أيري وقال لها أتـاك أتـاك  فانفض من تحت الغالئل قائماً 



 من أنت قلت فتًى أجاب نداك  وحللت عقد أزارها فتفزعت

 رهز اللطيف يضر باألوراك  عهاوغدوت أرهزها بمثل ذرا

 هناك قالت هناك النيك قلت  حتى إذا ما قمت بعـد ثـالثةٍ 

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  وفي الليلة السابعة واألربعين بعد التسعمائة 
حســنها  قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب لمــا حــدث أميــر المــؤمنين بصــفات الجاريــة وأنشــد فــي

  األبيات المتقدمة ثم أنشد هذه األبيات: 
 لبلوائها من دون أصنامهـم ربـا  ولو أنها للمشركين تـعـرضـت

 ألصبح ماء البحر من ريقها عذبا  ولو تفلت في البـحـر مـالـح

 الغربـا لخلي سبيل الشرق وأتبع  ولو أنها في الشرق الحت لراهٍب 

  وما أحسن قول اآلخر: 
 دقائق فكري في بديع صفاتها  ا نظرًة فتغـيرتنظرت إليه

 جناتهـا فأثر ذاك الوهم في  فأوحى إليهم الوهم أني أحبها

فسلمت عليها فقالت: أهًال وسهًال ومرحبًا وأخـذت بيـدي يـا أميـر المـؤمنين وأجلسـتني إلـى جانبهـا فمـن فـرط 
  تين: اإلشتياق بكيت حماقة الفراق وأسبلت دمع العين وأنشدت هذين البي

 عسى الدهر يأتي بعدها بوصال  أحب ليالي الهجر ال فرحًا بهـا

 أرى كل شيٍء معقبـًا بـزوال  وأكره أيام الوصـال ألنـنـي

ثــم أنهــا صــارت تؤانســني بلطــف وأنــا غريــٌق فــي بحــر الغــرام خــائف فــي القــرب ألــم الفــراق مــن فــرط الوجــد 
  البيتين:  واإلشتياق وتذكرت لوعة النوى والبين فأنشدت هذين

 فجرت مدامع مقلتي كالعنـدم  فكرت ساعة وصلها في هجرها

 الـدم من عادة الكافور إمساك  فطفقت أمسح مقلتي في جيدها

ثم أمرت بإحضار األطعمة فأقبلت أربع جوار نهد أبكار فوضعن بين أيدينا من األطعمة والفاكهـة والحلـوى 
أمير المؤمنين وجلسنا على المدام وحولنـا الريـاحين فـي مجلـٍس  والمشموم والمدام ما يصلح للملوك فأكلنا يا

ال يصلح إال للملك ثم جاءتها يا أميـر المـؤمنين جاريـٌة بخريطـٍة مـن االبرسـيم فأخـذتها وأخرجـت منهـا عـودًا 
  فوضعته في حجرها وجست أوتاره فاستغاث كما يستغيث الصبي بأمه وأنشدت هذين البيتين: 

 تحيكه في رقة المعنى ويحيكها  يدي رشأ ال تشرب الراح إال من

 .ساقيهـا حتى يكون نقي الخد  أن المدامة ال يلتـذ شـاربـهـا

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  
  وفي الليلة الثامنة واألربعين بعد التسعمائة 

قمـت يـا أميـر المـؤمنين عنـدها قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الشـاب قـال: لمـا أنشـدت هـذين البيتـين فأ
علــى هــذه الحالــة مــدًة مــن الزمــان حتــى نفــذ جميــع مــالي فتــذكرت وأنــا جــالٌس معهــا مفارقتهــا فنزلــت دمــوعي 

فقلـت لهـا: يـا سـيدتي مـن  ؟على خدي كاألنهار وصرت ال أعرف الليل من النهار فقالت: ألي شـيٍء تبكـي
دينـاٍر ومـا بقـي عنـدي شـيٌء مـن المـال وقـد صـدق  حين جئت إليك وأبوك يأخذ مني في كل ليلـٍة خمسـمائة

  قول الشاعر حيث قال: 
  والمال في الغربة أوطان  الفقر في أوطاننا غـربةٌ 

فقالت: أعلم أن أبي مـن عادتـه أنـه إذا كـان عنـده تـاجٌر وافتقـر فأنـه يضـيفه ثالثـة أيـاٍم ثـم بعـد ذلـك يخرجـه 
وأنا أعمل حيلًة في اجتماعي بـك إلـى مـا شـاء اهللا فـأن لـك  فال يعود إلينا أبدًا ولكن أكتم سرك وأخف أمرك

فـي قلبــي محبــًة عظيمـًة وأعلــم أن جميــع مــال أبـي تحــت يــدي وهـو ال يعــرف قــدره فأنــا أعطيـك فــي كــل يــوم 
كيسًا فيه خمسمائة ديناٍر وأنت تعطيه ألبي وتقول له: ما بقيت أعطي الدراهم إال يومًا بيوٍم وكـل مـا دفعتـه 

  فعه إلى وأنا أعطيه لك وتستمر هكذا إلى أن شاء اهللا فشكرتها على ذلك وقبلت يدها.إليه فأنه يد
ثــم أقمــت عنــدها يــا أميــر المــؤمنين علــى هــذه الحالــة مــدة ســنٍة كاملــٍة فــاتفق فــي بعــض األيــام أنهــا ضــربت  

أبيهـا وأعلمتـه  جاريتها ضربًا وجيعًا فقالت لها: واهللا ألوجعن قلبك كما أوجعتيني ثم مضت تلك الجارية إلـى
بأمرنا من أوله إلـى أخـره فلمـا سـمع طـاهر بـن العـالء كـالم الجاريـة قـام مـن وقتـه وسـاعته ودخـل علـي وأنـا 
جــالٌس مــع ابنتــه وقــال لــي: فــالن قلــت لــه: لبيــك قــال: عادتنــا انــه إذا كــان عنــدنا تــاجر وافتقــر أننــا نضــيفه 

  ل ما تشاء.عندنا ثالثة أياٍم وأنت لك عندنا سنًة تأكل وتشرب وتفع
ثم التفت إلى غلمانه وقال: اخلعوا ثيابه ففعلوا وأعطوني ثيابًا رديئـًة قيمتهـا خمسـة دراهـٍم ودفعـوا إلـي عشـرة 
دراهٍم ثم قـال لـه: أخـرج فأنـا ال أضـربك وال أشـتمك واذهـب إلـى حـال سـبيلك وأن أقمـت فـي هـذه البلـدة كـان 

لـم أيـن أذهـب وحـل قلبـي كـل هـٍم فـي الـدنيا وشـغلني دمك هداٌر فخرجت يا أميـر المـؤمنين رغـم أنفـي وال أع
الوسواس وقلت في نفسي كيف أجيء في البحر بألف ألف من جملتها ثمن ثالثـين مركبـًا ويـذهب هـذا كلـه 

فال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي  ؟في دار هذا الشيخ النحس وبعد ذلك أخرج من عنده عريانا مكسور القلب
ثالثــة أيــاٍم لــم أذق طعامــًا وال شــرابًا وفــي اليــوم الرابــع رأيــت ســفينًة متوجهــًة إلــى العظــيم ثــم أقمــت فــي بغــداد 

البصرة فنزلت واستكريت مع صاحبها إلى أن وصلت إلى البصرة فدخلت السوق وأنا في شـدة الجـوع فرآنـي 
مــا  رجــل بقــال فقــام إلــي وعــانقني ألنــه كــان صــاحبًا لــي وألبــي مــن قبلــي وســألني عــن حــالي فأخبرتــه بجميــع

 ؟جــرى لــي فقــال لــي: واهللا مــا فعــال عاقــٍل ومــع هــذا الــذي جــرى لــك فــأي شــيٌء فــي ضــميرك تريــد أن تفعلــه
فقلت له: ال أدري ماذا أفعل فقال: أتجلس عندي وتكتب خرجي ودخلـي ولـك فـي كـل يـوٍم درهـم زيـادًة علـى 

إلى أن صار معي مائـة دينـاٍر فأجبته وأقمت عنده يا أمير المؤمنين سنًة كاملًة أبيع واشتري  ؟أكلك وشربك



فاستأجرت غرفًة على شاطئ البحر لعـل مركبـًا تـأتي ببضـاعٍة فاشـتري بالـدنانير بضـاعًة وأتوجـه إلـى بغـداد 
فاتفق في بعـض األيـام أن المراكـب جـاءت وتوجهـت إليهـا جميـع التجـار يشـترون فرحـت معهـم وٕاذا بـرجلين 

ا عليهمــا ثــم أقبــل التجــار عليهــا ألجــل الشــراء فقــال قــد خرجــا مــن بطــن المركــب ونصــبا لهمــا كرســيين وجلســ
لبعض الغلمان: أحضـروا البسـاط فأحضـروه وجـاء واحـٌد بخـرٍج منـه جرابـًا وفتحـه وكبـه علـى البسـاط وٕاذا بـه 

  يخطف البصر لما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان والعقيق من سائر األلوان.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب لمــا أخبــر الخليفــة بقضــية التجــار وبــالجراب ومــا فيــه مــن ســائر 
أنواع الجواهر قال: يا أمير المـؤمنين ثـم أن واحـدًا مـن الـرجلين الجالسـين علـى الكراسـي التفـت إلـى التجـار 

التجار أنا ما أبيع في يومي هذا ألني تعبان فتزايدت التجار في الثمن حتى بلغ مقـداره وقال لهم: يا معشر 
أربعمائــة دينــاٍر فقـــال لــي صـــاحب الجــراب وكـــان بينــي وبينـــه معرفــًة قديمـــًة لمــاذا لـــم تــتكلم ولـــم تــزود مثـــل 

منــه ودمعــت  فقلــت لــه: واهللا يــا ســيدي مــا بقــي عنــدي شــيٌء مــن الــدنيا ســوى مائــة دينــاٍر واســتحيت ؟التجــار
عيناي فنظر إلي وقد عسر عليه حالي، ثـم قـال للتجـار: أشـهدوا علـى أنـي بعـت جميـع مـا فـي الجـراب مـن 
أنواع الجواهر والمعادن لهذا الرجل بمائة دينار وأنا أعرف أنه يساوي كذا وكذا ألف دينـاٍر وهـو هديـٌة منـي 

اهر فشـكرته علـى ذلـك وجميـع مـن حضـر إليه فأعطاني الخـرج والجـراب والبسـاط وجميـع مـا عليـه مـن الجـو 
من التجار أثنوا عليه ثم أخذت ذلك ومضيت بـه إلـى سـوق الجـواهر وقعـدت أبيـع واشـتري وكـان مـن جملـة 
هذه المعادن قرص تعويذ صنعه المعلمين وزنتـه نصـف رطـٍل وكـان أحمـر شـديد الحمـرة وعليـه أسـطر مثـل 

تريت مدة سنٍة كاملٍة ثـم أخـذت قـرص التعويـذ وقلـت: دبيب النمل من الجانبين ولم أعرف منفعته فبعت واش
هذا له عندي مدة ال أعرفه وال أعرف منفعته فدفعته إلى الدالل فأخذه ودرا بـه ثـم عـاد وقـال: مـا دفـع واحـٌد 

  من التجار سوى عشرة دراهٍم فقلت له: ما أبيعه بهذا القدر فرماه في وجهي وانصرف.
خمسة عشر درهمًا فأخذته مـن الـدالل مغضـبًا ورميتـه عنـدي فبينمـا أنـا  فعرضته للبيع يومًا أخر فلبغ ثمنه 

قلـت: نعـم  ؟جالس يومًا إذ أقبل علي رجل فسلم علي وقال لي: عن أذنك هل أقلـب مـا عنـدك مـن البضـائع
وأنــا يــا أميــر المــؤمنين مغتــاٌظ مــن كســاد قــرص التعويــذ فقلــب الرجــل البضــاعة ولــم يأخــذ منهــا ســوى قــرص 

فـازداد غيظـي وقلـت  ؟رآه يا أمير المؤمنين قبل يده وقال: الحمد هللا ثم قال: يا سيدي أتبيع هذا التعويذ فلما
قــال عشــرين دينــارًا، فتوهمــت أنــه يســتهزيء بــي  ؟فقلــت لــه: كــم تــدفع فيــه أنــت ؟لــه: نعــم فقــال لــي: كــم ثمنــه

دينـاٍر هـذا كلـه يـا أميـر  فقلت: اذهب إلى حال سبيلك فقال لي هو: أبخمسين دينارًا فلم أخاطبـه فقـال: ألـف
فقلـت لـه: اذهـب  ؟المؤمنين وأنا ساكٌت ولم أجبـه وهـو يضـحك مـن سـكوتي ويقـول: ألي شـيٍء لـم تـرد علـي

إلى حال سـبيلك وأردت أن أخاصـمه وهـو يزيـد ألفـًا بعـد ألـٍف ولـم أرد عليـه حتـى قـال: أتبيعـه بعشـرين ألـف 
س كـٌل مـنهم يقـول بعـد وأن لـم يشـتر فـنحن الكـل عليـه وأنا أظن أنه يستهزيء بـي فـاجتمع علينـا النـا ؟دينارٍ 



قلــت لــه: أبيــع قــال: هــو بثالثــين ألــف  ؟ونضــربه ونخرجــه مــن البلــد فقلــت لــه: هــل أنــت تشــتري أو تســتهزيء
  ديناٍر وخذها وأمضي البيع وأنا أخبرك بفائدته ونفعه فقلت: بعتك فقال: اهللا على ما تقول وكيل.

قلـت: نعـم  ؟خـذ قـرص التعويـذ ووضـعه فـي جيبـه ثـم قـال لـي: هـل رضـيتثم أخرج الذهب وأقبضـني إيـاه وأ
فقال أشهدوا عليه أنه أمضى البيع وقبض الثمن ثالثين ألف ديناٍر ثم إنه التفـت إلـى وقـال: يـا مسـكين واهللا 
لو أخرت البيـع لزدنـاك إلـى مائـة ألـف دينـاٍر بـل إلـى مائـة ألـف ألـف دينـاٍر، فلمـا سـمعت يـا أميـر المـؤمنين 

الكــالم نفــر الــدم مــن وجهــي وعــال عليــه هــذا االصــفرار الــذي أنــت تنظــره مــن ذلــك اليــوم ثــم قلــت لــه:  هــذا
فقـال: اعلـم أن ملـك الهنـد لـه بنـت لـم يـر أحسـن منهـا وبهـا داء  ؟أخبرني ما سبب ذلك وما نفع هذا القرص

ت لــه وكنــت حاضــرًا الصــداع فأحضــر الملــك أربــاب األقــالم وأهــل العلــوم والكهــان فلــم يرفعــوا عنهــا ذلــك فقلــ
بالمجلس: أيها الملك أنا أعرف رجًال يسمى سعد اهللا البابلي ما على وجه األرض أعرف منـه بهـذه األمـور 
فإن رأيت أن ترسلني إليه فأفعل فقال: اذهب إليه فقلت له: أحضر إلي قطعًة كبيرًة من العقيق ومعهـا ألـف 

ســألت عــن الشــيخ فــدلوني عليــه ودفعــت لــه المائــة ألــف دينــاٍر وهديــٍة فأخــذت ذلــك وتوجهــت إلــى بــالد بابــٍل ف
ديناٍر والهدية فأخذ ذلك مني ثم أخذ قطعـة العقيـق وأحضـر حكاكـًا فعملهـا هـذا التعويـذ ومكـث الشـيخ سـبعة 

  أشهٍر يرصد النجم حتى اختار وقتًا لكتابته وكتب عليه هذه الطالسم التي تنظرها ثم جئت به إلى الملك.
 فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك شهرزاد الصباح

 

  وفي الليلة الخمسين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الشــاب قــال ألميــر المــؤمنين: إن الرجــل قــال لــي: أخــذت هــذا التعويــذ  

وجلت به إلى الملك فلما وضـعه علـى ابنتـه برنـت مـن سـاعتها وكانـت مربوطـًة فـي أربـع سالسـٍل وكـل ليلـٍة 
جاريٌة فتصبح مذبوحًة فمن حين وضع عليها هذا التعويذ برنت لوقتها ففرح الملـك فرحـًا شـديدًا  تبيت عندها

وخلع علي وتصدق بماٍل كثيٍر ثـم وضـعه فـي عقـدها فـاتفق أنهـا نزلـت يومـًا فـي مركـب هـي وجواريهـا تتنـزه 
ذلـك الوقـت العـارض في البحـر فمـدت جاريـٌة يـدها إليهـا لتالعبهـا فـانقطع العقـد وسـقط فـي البحـر فعـاد مـن 

البنة الملك فحصل ما حصل للملك من الحزن فأعطاني ماًال كثيرًا وقال لي: اذهـب إلـى الشـيخ ليعمـل لهـا 
تعويــذًة عوضــًا عنهــا فســافرت إليــه فوجدتــه قــد مــات فرجعــت إلــى الملــك وأخبرتــه فبعثنــي أنــا وعشــرة أنفــٍس 

ك فأخــذه منــي يــا أميــر المــؤمنين وانصــرف فكــان نطــوف فــي الــبالد لعلنــا نجــد لهــا دواء فــأوقعني اهللا بــه عنــد
ذلك األمر سببًا لالصفرار الذي في وجهي ثم أني توجهت إلى بغداد ومعي جميـع مـالي وسـكنت فـي الـدار 
التي كنت فيها فلما أصبح الصباح لبست ثيابي وجئت إلى بيت طاهر بن العالء لعلي أرى من أحبهـا فـإن 

وصـلت إلـى داره رأيـت الشـباك قـد انهـدم فسـألت غالمـًا وقلـت لـه: مـا فعـل حبها لم يزل يتزايد في قلبي فلما 
فقال: يا أخي أنه قدم عليه في سنة مـن السـنين رجـٌل تـاجٌر يقـال لـه أبـو الحسـن العمـاني فأقـام  ؟اهللا بالشيخ

مــع ابنتــه مــدًة مــن الزمــان ثــم بعــد أن ذهــب مالــه أخرجــه الشــيخ مــن عنــده مكســور الخــاطر وكانــت الصــبية 
حبـًا شـديدًا فلمـا فارقهـا مرضـت مرضـًا شـديدًا حتـى بلغـت المـوت وعـرف أباهـا بـذلك فأرسـل خلفـه فـي  تحبه



الـبالد وقــد ضــمن لمــن يــأتي بــه مائــة ألــف دينــاٍر فلــم يــره أحــد ولــم يقــع لــه علــى أثــٍر وهــي اآلن مشــرفة علــى 
لــك علــى أبــي قــال: بــاع الجــواري مــن عظــم مــا أصــابه فقلــت لــه: هــل أد ؟المــوت قلــت: وكيــف حــال أبيهــا

فقال: وباهللا عليك يا أخي أن تـدلني عليـه فقلـت لـه: اذهـب إلـى أبيهـا وقـل لـه: لـي البشـارة  ؟الحسن العماني
  عندك فإن أبا الحسن العماني واقٌف على الباب.

فذهب الرجل يهرول كأنه بغٌل انطلق من طاحوٍن ثم غاب ساعٍة وجاء وصحبته الشيخ فلما رأني رجع إلـى 
لرجل مائة ألف ديناٍر فأخذها وانصرف وهو يدعو لي ثم أقبل الشيخ وعانقني وبكى وقـال: يـا داره وأعطى ا

سيدي أين كنت في هذه الغيبة هلكت ابنتي من أجل فراقك فأدخل معي إلى المنزل فلما دخلـت سـجد شـكرًا 
مـرض فقالـت يـا أبـت هللا تعالى وقال الحمد هللا الذي جمعنا بك ثم دخل البنته وقال لها شفاك اهللا من هـذا ال

ما أبرا من مرضي إال إذا نظـرت وجـه أبـي الحسـن فقـال إذا أكلـت أكلـه ودخلـت الحمـام جمعـت بينكمـا فلمـا 
سمعت كالمه قالت أصحيٌح ما تقول قال لها واهللا العظيم أن الذي قلته صحيٌح فقالت واهللا إن نظرت وجهًا 

ا نظرت إلـى أميـر المـؤمنين وقعـت مغشـيًا عليهـا ما أحتاج إلى أكٍل فقال لغالمه: أحضر سيدك فدخلت فلم
 فلما أفاقت أنشدت هذا البيت: 

 يظنان كل الظن أن ال تالقيا  وقد يجمع اهللا الشتيتين بعدما

ثم استوت جالسًة وقالت: يا سيدي ما كنت أظن أني أرى وجهك إال أن كان منامًا، ثم أنها عـانقتني وبكـت 
رب فأحضـروا الطعـام والشـراب، ثـم صـرت عنـدهم يـا أميـر المـؤمنين مـدًة وقالت يا أبا الحسن اآلن آكل وأش

من الزمان وعادت كما كانت عليه من الجمال، ثم أن أباها استدعى بالقاضـي والشـهود وكتـب كتابهـا علـي 
  وعمل وليمًة عظيمًة وهي زوجتي إلى اآلن.

بقـٍد ذي رشـاقٍة واعتـداٍل وقـال لـه قبـل  ثم أن ذلك الفتى قـام مـن عنـد الخليفـة ورجـع إليـه بغـالٍم بـديع الجمـال
األرض بين يدي أمير المؤمنين فقبل األرض بين يدي الخليفة فتعجب الخليفة مـن حسـنه وسـبح خالقـه، ثـم 
أن الرشيد انصرف هو وجماعته وقال يا جعفر مما هذا إال شيٌء عجيٌب ما رأيت وال سـمعت بـأغرب منـه. 

يــا مســرور قــال: لبيــك يــا ســيدي قــال أجمــع فــي هــذا اإليــوان خــراج فلمــا جلــس الرشــيد فــي دار الخالفــة قــال: 
  البصرة وخراج بغداد وخراج خراسان فجمعه فصار ماًال عظيمًا ال يحصى عدده إال اهللا تعالى.

ثم قال الخليفة: يـا جعفـر قـال لبيـك قـال أحضـر لـي أبـا الحسـن قـال سـمعًا وطاعـًة ثـم أحضـره فلمـا حضـر  
ة وهــو خــائٌف أن يكــون طلبــه بســبب خطــأ وقــع منــه وهــو عنــده بمنزلــه فقــال قبــل األرض بــين يــدي الخليفــ

الرشيد: يا عماني قال لـه لبيـك يـا أميـر المـؤمنين خلـد اهللا نعمـه عليـك، فقـال لـه اكشـف هـذه السـتارة، وكـان 
دهش الخليفة أمرهم أن يضعوا مال األقاليم ويسلبوا عليه الستارة، فلما كشف العماني السـتارة عـن اإليـوان انـ

عقله من كثرة المال فقال الخليفة يا أبا الحسن أهذا المال أكثر أم الذي فاتك من قرص التعويذ فقال له بـل 
  هذا يا أمير المؤمنين أكثر بأضعاٍف كثيرة.



قال الرشيد: أشهدوا يا من حضر أني وهبت هذا المال لهـذا الشـاب، فقبـل األرض واسـتحى وبكـى مـن شـدة 
فلمــا بكــى جــرى الــدمع مــن عينيــه علــى خــده فرجــع الــدم إلــى محلــه فصــار وجهــه  الفــرح بــين يــدي الرشــيد،

كالبدر ليلة تمامه، فقال الخليفة ال آله إال اهللا سبحان مـن يغيـر حـاًال بعـد حـال وهـو بـاٍق ال يتغيـر، ثـم أتـى 
أنـه ال ينقطـع  بمرآة وأراه وجهه فيها فلمـا رآه سـجد شـكرًا هللا تعـالى، ثـم أمـر الخليفـة يحمـل إليـه المـال وسـأله

عنــه ألجــل المنادمــة فصــار يتــردد إليــه إلــى أن تــوفى الخليفــة إلــى رحمــة اهللا تعــالى، فســبحان الحــي الــذي ال 
 يموت ذي الملك والملكوت.

 
 

  مع جميلة بنت أبي الليث عامل البصرة  حكاية إبراهيم بن الخصيب
لــٌد ولــم يكــن فــي زمانــه أحســن وممــا يحكــى أيضــًا أيهــا الملــك الســعيد أن الخصــيب صــاحب مصــر كــان لــه و 

منه وكان من خوفه عليه ال يمكنه من الخروج إال لصالة الجمعة، فمر وهو خارٌج من صالة الجمعة علـى 
رجٌل كبيٌر وعنده كتب كثيرة فنزل عن فرسه وقعد عنده وقلب الكتب وتأملها فرأى فيها صورة امرأٍة تكـاد أن 

  بت عقله وأذهلت لبه.تنطق ولم ير أحسن منها على وجه األرض فسل
فقال لـه: يـا شـيخ بغنـي هـذه الصـورة، فقبـل األرض بـين يديـه ثـم قـال لـه يـا سـيدي بغيـر ثمـن فـدفع لـه مائـة 
دينــاٍر وأخــذ الكتــاب الــذي بــه الصــورة وصــار ينظــر إليهــا ويبكــي ليلــه ونهــاره وامتنــع عــن األكــل والشــراب 

لصورة من هو ربما أخبرنـي فـإن كانـت صـاحبتها والمنام، فقال في نفسه، لو سألت الكتبي عن صانع هذه ا
  في الحياة توصلت إليها وٕان كانت صورة مطلقٍة تركت التولع بها وال أعذب نفسي بشيٍء ال حقيقة له.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد التسعمائة 

شاب لما قال في نفسه لو سألت الكتبي عن هذه الصـورة ربمـا أخبرنـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ال
فــإن كانــت صــورة مطلقــة تركــت التولــع بهــا ال أعــذب نفســي بشــيٍء ال حقيقــة لــه. فلمــا كــان يــوم الجمعــة مــر 
على الكتبي فنهض إليـه قائمـًا فقـال لـه يـا عـم أخبرنـي مـن صـنع هـذه الصـورة قـال: يـا سـيدي صـنعها رجـل 

  قال له أبو القاسم الصندالني في حارٍة تسمى حارة الكرح وال أعلم من هي.من أهل بغداد ي
فقام الغالم من عنده ولم يعلم أحدًا من أهل مملكته، ثم صلى الجمعـة وعـاد إلـى البيـت فتنـاول جرابـًا ومـأله 
ٌد مــن الجــواهر والــذهب وقيمــة الجــواهر ثمــانون ألــف دينــاٍر، ثــم صــبر إلــى الصــباح وخــرج ولــم يعلــم بــه أحــ

ولحق قافلًة فرأى بدويًا فقال له يا عم كـم بينـي وبـين بغـداد فقـال لـه يـا ولـدي أيـن أنـت وأيـن بغـداد إن بينـك 
وبينهــا مســيرة شــهرين فقــال لــه يــا عــم إن أوصــلتني إلــى بغــداد أعطيــك مائــة دينــاٍر وهــذه الفــرس التــي تحتــي 

  وقيمتها ألف ديناٍر.



ن ال ننــزل فــي هــذه الليلــة إال عنــدي، فأجابــه إلــى قولــه وبــات فقــال لــه البــدوي اهللا علــى مــا تقــول وكيــل ولكــ
عنده، فلما الح الفجر رافقه البدوي وسار به سريعًا في طريٍق قريـٍب طمعـًا فـي تلـك الفـرس التـي وعـده بهـا، 
وما زاال سائرين حتى وصال إلى حيطان بغداد فقال له البدوي الحمد هللا على السالمة يا سيدي هذه بغداد، 

  لغالم فرحًا شديدًا ونزل عن الفرس وأعطاها للبدوي هي والمائة دينار.ففرح ا
ثم تناول الجراب ومضى يسائل عن حارة الكرح وعن محل التجار فساقه القدر إلى درٍب فيه خمسه عشـر  

ججـــر تقاتـــل وفـــي صـــدر الـــدار بـــاٌب بمصـــراعين لـــه حلقـــة مـــن فضـــة وفـــي البـــاب مصـــطبتان مـــن الرخـــام 
رش وفي أحدهما رجٌل جالٌس وهو مهاٌب حسـن الصـورة وعليـه ثيـاٌب فـاخرٌة وبـين يديـه مفروشتان بأحسن الف

خمس مماليك كأنهم أقماٌر، فلما رأى الغالم ذلك عرف العالمة التي ذكرها له الكتبي فسلم على الرجل فـرد 
انك أن تنظـر عليه السالم ورحب به وأجلسه وسأله عن حاله فقال له الغالم: أنا رجٌل غريٌب وأريد من إحس

  لي في هذا الدرب دارًا ألسكن فيها.
فصــاح الرجــل وقــال: يــا غزالــة، فخرجــت إليــه جاريــة وقالــت لبيــك يــا ســيدي فقــال: خــذي معــك بعــض خــدم 
واذهبوا إلى حجرة ونظفوها وافرشوها وحطوا فيها جميع ما يحتاج من آنية وغيرها ألجل هذا الشـاب الحسـن 

أمرها به، ثم أخذه الشـيخ وأراه الـدار فقـال لـه الغـالم يـا سـيدي كـم أجـرة  الصورة، فخرجت الجارية وفعلت ما
  فقال له يا جميل أنا ما آخذ منك أجرًة ما دمت هنا، فشكره على ذلك. ؟هذا الدار

ثم أن الشيخ نادى جاريًة ثانيًة فخرجت إليه جاريٌة كأنهـا الشـمس فقـال لهـا هـات الشـطرنج فأتـت لـه، ففـرش 
ال الشيخ للغالم: أتلعـب معـي قـال نعـم فلعـب معـه مـراٍت والغـالم يغلبـه، فقـال أحسـنت يـا المملوك الرقعة وق

غــالم لقــد كملــت صــفاتك واهللا مــا فــي بغــداد مــن يغلبنــي وقــد غلبتنــي أنــت، ثــم بعــد أن هيــأوا الــدار بــالفراش 
فأجابــه  وســائر مــا يحتــاج إليــه وســلمه المفــاتيح وقــال يــا ســيدي إال تــدخل منزلــي وتأكــل عيشــي فنتشــرف بــك

الغالم إلى ذلك ومشى معه فلما وصال إلى الدار حسنًة جميلًة مزركشًة بالذهب وفيها من جميـع التصـاوير 
ومن أنواع الفرش واألمتعة ما يعجز عن شرحه اللسان، ثم صار يحييه وأمـر بإحضـار الطعـام فـأتوا بمائـدة 

  جد أفخر منها وال ألذ.من شغل صنعاء اليمن فوضعت وأتوا بالطعام ألوانًا غريبًة ال يو 
فأكل الغالم حتى اكتفى ثم غسل يديه، وصار الغالم ينظر إلى الدار والفرش، ثـم التفـت إلـى الجـراب الـذي 
كــان معــه فلــم يــره فقــال ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم أكلــت لقمــًة تســاوي درهمــًا أو درهمــين فــذهب 

  ان باهللا ثم سكت ولم يقدر أن يتكلم.مني جراب فيه ثالثون ألف ديناٍر ولكنه استع
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثانية والخمسين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الغـالم لمـا رأى الجـراب مفقـوٌد حصـل لـه غـٌم كبيـٌر فسـكت ولـم يقـدر أن 

فقال: نعم فغلبه الشيخ فقال الغالم: أحسـنت: ثـم  ؟: هل تلعب معييتكلم، فقدم الشيخ الشطرنج وقال للغالم
فقـال: أريــد الجـراب، فقـام وأتـى بـه وقـال: هـا هـو يـا سـيدي هــل  ؟تـرك اللعـب وقـام فقـال لـه: مـا لـك يـا غـالم



قـال: نعـم فلعـب معـه فغلبـه الغـالم، فقـال الرجـل: لمـا اشـتغل فكـرك بـالجراب غلبتـك  ؟ترجع إلى اللعب معي
  به إليك غلبتني.فلما جئت 

 ؟فقـال: مـن مصـر، فقـال لـه: ومـا سـبب مجيئـك إلـى بغـداد ؟ثم قال له: يا ولدي أخبرني من أي البالد أنـت
فأخرج له الصـورة وقـال: يـا عـم إنـي ابـن الخصـيب صـاحب مصـر وقـد رأيـت هـذه الصـورة عنـد رجـل كتبـي 

ة الكــرح يقــال لــه أبــو القاســم فســلبت عقلــي فســألت عــن صــانعها فقيــل لــي: إن صــانعها رجــل مــن بغــداد بحــار 
الصندالني بدرب الزعفران فأخذت معي شيئًا مـن المـال وجئـت وحـدي ولـم يعلـم بحـالي أحـٌد وأريـد مـن تمـام 
إحسانك أن تدلني عليه حتى أسأله عن سبب تصويره لهذه والصورة من هي ومهما أراده مني فـإني أعطيـه 

  لصندالني وهذا أمٌر عجيب كيف ساقتك المقادير إلي.إياه فقال: واهللا يا ابني إني أنا أبو القاسم ا
فلما سمع الغالم كالمه قام إليه وعانقه وقبل رأسه ويديه وقال له: بـاهللا عليـك أن تخبرنـي صـورة مـن هـي،  

فقال سمعًا وطاعًة، ثم قام وفتح خزانًة وأخرج منها عدة كتٍب كان صور فيها هذه الصورة وقال له: اعلم يا 
ة هــذه الصــورة ابنــة عمــي وهــي فــي البصــرة وأبوهــا حــاكم البصــرة يقــال لــه: أبــو الليــث وهــي ولــدي أن صــاحب

يقـال لهـا جميلـة ومـا علـى وجـه األرض أجمـل منهـا ولكنهـا زاهـدٌة فـي الرجـال وال تقـدر أن تسـمع ذكـر رجــٍل 
ما علمـت في مجلسها وقد ذهبت إلى عمي بقصد أنه يزوجني بها وبذلت له األموال فلم يجيبني إلى ذلك فل

ابنتــه بــذلك اغتاظــت وأرســلت إلــي كالمــًا مــن جملتــه أنهــا قالــت: إن كــان لــك عقــٌل فــال تقــم بهــذه البلــدة وٕاال 
تهلك ويكون ذنبك في عنقك وهي جبارٌة من الجبابرة فخرجت من البصرة وأنـا منكسـر الخـاطر وعملـت هـذه 

لصـورة مثلـك فيتحيـل فـي الوصـول إليهـا الصورة في الكتب وفرقتها في البالد لعلها تقع في يد غـالٍم حسـن ا
لعلهــا تعشــقه وأكــون قــد أخــذت عليــه العهــد أنــه إذا تمكــن منهــا يرينــي إياهــا ولــو نظــرًة مــن بعيــد، فلمــا ســمع 
إبــراهيم ابــن الخصــيب كالمــه أطــرق برأســه ســاعًة وهــو يتفكــر فقــال لــه الصــندالني: يــا ولــدي إنــي مــا رأيــت 

تحبـك فهـل يمكنـك إذا اجتمعـت بهـا أن ترينـي إياهـا ولـو نظـرًة مـن ببغداد أحسن منك وأظن أنها إذا نظرتك 
فقال: نعم فقال: إذا كـان األمـر كـذلك فـأقم عنـدي إلـى أن تسـافر فقـال: ال أقـدر علـى المقـام فـإن فـي  ؟بعيد

قلبي من عشقها نـارًا زائـدًة، فقـال لـه: اصـبر حتـى أجهـز لـك مركبـا فـي ثالثـة أيـام لنـذهب فيهـا إلـى البصـرة 
تـى جهـز لـه مركبـًا ووضـع فيهـا كـل مـا يحتـاج إليـه مـن المـأكوٍل ومشـروٍب وغيـر ذلـك وبعـد ثالثـة فصبر ح

أياٍم قال للغالم تجهز للسفر فقد جهزت لك مركبًا فيها سائر ما تحتـاج إليـه والمركـب ملكـي والمالحـون مـن 
  ترجع بالسالمة.أتباعي وفي المركب ما يكفيك إلى أن تعود وقد أوصيت المالحين أن يخدموك إلى أن 

فنهض الغالم ونزل في المركب وودعه وسار حتـى وصـل إلـى البصـرة فـأخرج الغـالم مائـة دينـاٍر للمالحـين 
فقالوا له: نحن أخذنا األجرة من سيدنا، فقال لهم: خذوها إنعامًا وأنا ال أخبـره بـذلك فأخـذوها منـه ودعـوا لـه، 

لوا لــه: فــي خــان يســمى خــان حمــدان فمشــى حتــى فقــا ؟ثــم دخــل الغــالم البصــرة وســأل: أيــن مســكن التجــار
وصل إلى السوق الذي فيه الخان فامتـدت إليـه األعـين بـالنظر مـن فـرط حسـنه وجمالـه ثـم دخـل الخـان مـع 
رجٌل مالٍح وسأل عن البواب فدلوه عليه فرآه شيخًا كبيرًا مهابًا فسلم عليه فرد عليه السالم فقال: يا عم هـل 

  نعم.قال:  ؟عندك حجرًة ظريفةً 



ثــم أخــذه هــو والمــالح وفــتح لهمــا حجــرًة ظريفــًة مزركشــًة بالــذهب، وقــال يــا غــالٍم أن هــذه الحجــرة تصــلح لــك 
فأخرج الغالم دينارين وقال له: خذ هذين حلوان المفتاح فأخذهما ودعا له وأمر الغالم المالح بالذهاب إلـى 

يـا سـيدي حصـل لنـا بـك السـر فأعطـاه المركب ثم دخل الحجرة فاسـتمر عنـد بـواب الخـان وخدمـه وقـال لـه: 
الغالم دينارًا وقال لـه: هـات لنـا بـه خبـزًا ولحمـًا وحلـوى وشـرابًا فأخـذه وذهـب بـه إلـى السـوق ورجـع إليـه وقـد 
اشترى ذلك بعشرة دراهم وأعطاه الباقي فقال الغالم: اصرفه على نفسك ففـرح البـواب بـذلك فرحـًا عظيمـًا ثـم 

واحـدًا بقليـل مـن اآلدم وقـال لبـواب الخـان: خـذ هـذا إلـى أهـل منزلـك فأخـذه  أن الغالم أكـل ممـا طلبـه قرصـاً 
وذهب به إلى أهل منزله وقال لهم: ما أظن أن أحدًا على وجـه األرض أكـرم مـن الغـالم الـذي سـكن عنـدنا 

  في هذا اليوم وال أحلى منه فإن دام عندنا حصل لنا الغنى.
ي فقعـد وصـار يكـبس رجليـه ثـم قبلهمـا وقـال: يـا سـيدي ألي ثم أن بـواب الخـان دخـل علـى إبـراهيم فـرآه يبكـ

فقال: يا عم أريد أن أشرب أنا وأنت في هذه الليلة فقـال سـمعًا وطاعـًة فـأخرج لـه  ؟شيٍء تبكي ال أبكاك اهللا
خمسة دنانيٍر وقال له: اشتر لنا بها فاكهًة وشـرابًا ثـم دفـع لـه خمسـة دنـانيٍر أخـرى وقـال لـه: اشـتر لنـا بهـذه 

ومشمومًا وخمس فراٍخ سمان وأحضر لي عودًا فخرج واشترى له ما أمره بـه وقـال لزوجتـه: ضـعي هـذا  نقالً 
الطعام وصفي لنا هذا الشراب وليكن مـا تصـنعينه جيـدًا فـإن هـذا الغـالم قـد عمنـا بإحسـانه فصـنعت زوجتـه 

  ما أمرها به على غاية المراد. ثم أخذه ودخل على إبراهيم ابن السلطان.
 هرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك ش

 

  وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن بـواب الخـان لمـا صـنعت زوجتـه الطعـام والشـراب أخـذه ودخـل بـه علـى  

 ابن السلطان فأكال وشربا وطربا فبكى الغالم وأنشد هذين البيتين: 

 وجملة المال والدنيا وما فـيهـا  وح مجتهداً يا صاحبي لو بذلت الر 

 بساعة الوصل كان القلب شاريها  وجنة الخلد والفردوس أجمعهـا

ثم شهق شهقًة عظيمًة وخر مغشيًا عليه فتنهد بواب الخان فلما رآه أفاق قال لـه بـواب الخـان: يـا سـيدي مـا 
فقــام الغــالم وأخــرج بقجــًة مــن  ؟ابــًا ألقــدامكيبكيــك ومــن هــي التــي تريــدها بهــذا الشــعر فإنهــا ال تكــون إال تر 

أحسن مالبس النساء وقال له: خذ هذه إلى حريمك فأخذها منه ودفعها إلى زوجته فأتت معه ودخلت علـى 
الغــالم فــإذا هــو يبكــي، فقالــت لــه: فتــت أكبادنــا فعرفنــا بــأي مليحــٍة تريــدها وهــي ال تكــون إال جاريــًة عنــدك. 

ن الخصـيب صـاحب مصـر وٕانـي متعلـق بجميلـة بنـت أبـي الليـث العميـد فقالـت فقال: يا عم اعلم أني أنـا ابـ
زوجة بواب الخـان: اهللا اهللا يـا أخـي اتـرك هـذا الكـالم لـئال يسـمع بنـا أحـد فنهلـك فإنـه مـا علـى وجـه األرض 
ا أجبر منها وال يقـدر أحـٌد أن يـذكر لهـا اسـم رجـٍل ألنهـا زاهـدٌة فـي الرجـال يـا ولـدي اعـدل عنهـا لغيرهـا، فلمـ

سمع كالمها بكى بكاًء شديدًا فقال له بواب الخان: ما لي سوى روحي فأنا أخاطر بها في هـواك وأدبـر لـك 
  أمرًا فيه بلوغ مرادك.



ثم خرجا مـن عنـده فلمـا أصـبح الصـباح دخـل الحمـام ولـبس حلـًة مـن ملبـوس الملـوك وٕاذا ببـواب الخـان هـو 
رجًال خياطًا أحدب وهو خياط السيدة جميلة فاذهب إليـه وزوجته قدما عليه وقاال له: يا سيدي اعلم أن هنا 

وأخبــره بحالــك فعســاه بــذلك علــى مــا فيــه وصــولك إلــى أغراضــك فقــام الغــالم وقصــد دكــان الخيــاط األحــدب 
فــدخل عليــه فوجــد عنــده عشــرة مماليــٍك، كــأنهم األقمــار فســلم علــيهم فــردوا عليــه الســالم وفرحــوا بــه وأجلســوه 

لــه فلمــا رآه األحــدب انــدهش عقلــه مــن حســن صــورته فقــال لــه الغــالم: أريــد أن وتحيــروا فــي محاســنه وجما
تخبط لي جيبي فتقدم الخياط وأخذ فتلة من الحرير وخاطه وكان الغالم قد فتقـه عمـدًا فلمـا خاطـه أخـرج لـه 
خمســة دنــانيٍر أعطاهــا لــه وانصــرف إلــى حجرتــه فقــال الخيــاط: أي شــيٍء عملتــه لهــذا الغــالم حتــى أعطــاني 

ثم بات ليلته يفكر في حسنه وكرمه فلمـا أصـبح الصـباح ذهـب إلـى دكـان الخيـاط األحـدب  ؟مسة دنانيرالخ
ثم دخل وسلم عليه فرد عليه السالم وأكرمه ورحب به فلما جلس قال لألحدب: يـا عـم خـيط لـي جيبـي فإنـه 

ير فأخـذها وصـار مبهوتـًا فتق ثانيًا فقال له: يا ولدي على الرأس والعين ثم تقدم وخاطه فدفع لـه عشـرة دنـان
من حسنه وكرمه، ثم قال له: واهللا يـا غـالم إن فعلـك ال بـد لـه مـن سـبٍب ومـا هـذا خبـر خياطـة جيـب ولكـن 
أخبرني عن حقيقة أمرك فإن كنت عشقت واحدًا من هؤالء األوالد فو اهللا مـا فـيهم أحسـن منـك وكلهـم تـراب 

فقــال: يــا عــم مــا هــذا محــل الكــالم، فــإن  ؟أخبرنيأقــدامك وهــا هــم عبيــدك وبــين يــديك وٕان كــان غيــر هــذا فــ
حــديثي عجيــٌب وأمــري غريــٌب قــال: فــإذا كــان األمــر كــذلك فقــم بنــا فــي خلــوٍد، ثــم نهــض الخيــاط وأخــذه بيــده 
ودخــل معــه حجــرًة فــي داخــل الــدكان وقــال لــه: يــا غــالم حــدثني مــاذا تريــد، فحدثــه بــأمره مــن أولــه إلــى آخــره 

اتق اهللا في نفسك فإن التي ذكرتها جبارٌة زاهدٌة فـي الرجـال فـاحفظ يـا أخـي فبهت من كالمه وقال: يا غالم 
  لسانك وٕاال فأنك تهلك نفسك.

فلمــا ســمع الغــالم كالمــه بكــى بكــاًء شــديدًا ولــزم ذيــل الخيــاط وقــال: أجرنــي يــا عــم فــإني هالــٌك وقــد تركــت  
فلمــا رأى الخيــاط مــا حــل بــه ملكــي وملــك أبــي وجــدي وصــرت فــي الــبالد غريبــًا وحيــدًا وال صــبر لــي عنهــا، 

رحمه وقال: يا ولدي ما عندي إال نفسـي فأنـا أخـاطر بهـا فـي هـواك فإنـك قـد جرجـرت قلبـي ولكـن فـي الغـد 
أدبر لك أمرًا ليطيب به قلبك فدعا لـه وانصـرف إلـى الخـان فحـدث بـواب الخـان بمـا قالـه األحـدب فقـال لـه: 

أفخر ثيابـه وأخـذ كيسـًا فيـه دنـانير وأتـى إلـى األحـدب  قد فعل معك جميًال، فلما أصبح الصباح لبس الغالم
فســلم وجلــس ثــم قــال لــه: يــا عــم انجــز وعــدي فقــال لــه: قــم فــي هــذه الســاعة وخــذ ثــالث فــراٍخ ســمان وثــالث 
أوراٍق مــن الســكر النبــات وكــوزين لطيفــين وامألهمــا شــرابا وخــذ قــدحًا وضــع ذلــك فــي كــارٍة وأنــزل بعــد صــالة 

وقل له: أريد أن تذهب بي تحت البصرة فإن قال لك: مـا أقـدر أن أعـدي أكثـر الصبح في زورٍق مع مالح 
من فرسخ فقل له: الرأي لك فإذا عدى فرغبه بالمال حتى يوصلك فإذا وصلت فأول بستاٍن تراه فأنه بسـتان 
الســيدة جميلــة فــإذا رأيتــه فاذهــب إلــى بابــه تــرى درجتــين عــاليتين عليهمــا فــرش مــن الــديباج وجــالس عليهمــا 
رجل أحدب مثلي فاشك إليه حالك وتوسل به فعساه أن يرثي لحالك ويوصلك إلى أن تنظرها ولو نظرًة مـن 
بعيٍد وما بيدي حيلٌة غير هذا، وأما إذا لم يرث لحالك فقد هلكت أنا وأنت وهذا ما عندي مـن الـرأي واألمـر 

   حول وال قوة إال باهللا.إلى اهللا تعالى فقال الغالم: استعنت باهللا تعالى ما شاء اهللا كان وال



ثم قام من عند الخياط األحدب وذهب إلى حجرته وأخذ مـا أمـره بـه فـي كـارٍة لطيفـٍة ثـم أنـه لمـا أصـبح جـاء 
إلى شاطئ الدجلة وٕاذا هو برجٍل مالٍح نائم فأيقظه وأعطاه عشرة دنانيٍر وقال له: عدني إلـى تحـت البصـرة 

مـن فرسـخ وٕان تجاوزتـه شـبرًا هلكـت أنـا وأنـت فقـال لـه: الـرأي  فقال له: يا سيدي بشـرٍط أنـي ال أعـدي أكثـر
لك فأخذه وانحدر به فلما قرب من البستان قال: يا ولدي من هنـا مـا أقـدر أن أعـدي فـإن تعـديت هـذا الحـد 
هلكــت أنــا وأنــت فــأخرج لــه عشــرة دنــانير وقــال: خــذ هــذه نفقــة لتســتعين بهــا علــى حالــك فاســتحى منــه وقــال: 

  عالى.سلمت أمري هللا ت
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الغــالم لمــا أعطــى للمــالح العشــرة دنــانير األخــرى أخــذها وقــال: ســلمت 

وثـب مـن الـزورق وثبـة مقـدار أمري هللا تعالى وانحدر به فلما وصال إلى البسـتان نهـض الغـالم مـن فرحتـه و 
رميـة رمـٍح ورمـى نفســه فرجـع المـالح هاربـًا، ثــم تقـدم الغـالم فــرأى جميـع مـا وصـفه لــه الخيـاط األحـدب مــن 
البستان ورأى بابه مفتوحًا وفي الدهليز سريٌر من العاج جالس عليه رجٌل أحدب لطيف المنظـر عليـه ثيـاٌب 

فنهض الغالم مسرعًا وانكـب علـى يـده وقبلهـا فقـال لـه: مـن مذهبٌة وفي يده دبوٌس من فضٍة مطلٌي بالذهب 
وكـان ذلـك الرجـل لمـا رأى إبـراهيم بـن الخصـيب انبهـر  ؟أنت ومن أين أتيت ومن أوصلك إلى هنا يـا ولـدي

  من جماله فقال له إبراهيم: يا عم أنا صبٌي جاهٌل غريٌب.
عليــك أن كنــت مــديونًا قضــى اهللا ثــم بكــى فــرق لــه وأصــعده علــى الســرير ومســح لــه دموعــه وقــال: ال بــأس 

دينك وأن كنت خائفًا آمن اهللا خوفك، فقال: يـا عـم ال بـي خـوٌف وال علـي ديـٌن ومعـي مـاٌل جزيـٌل بحمـد اهللا 
فحكـى لـه حكايتـه  ؟وعونه فقال له: يا ولدي ما حاجتك حتى خاطرت بنفسك وجمالك إلى محٍل فيـه الهـالك

 ؟ساعًة إلى األرض وقال: هل الذي دلك علي الخياط األحـدبوشرح له أمره فلما سمع كالمه أطرق برأسه 
  قال: نعم، قال: هذا أخي وهو رجٌل مبارٌك.

ثم قال: يا ولدي لوال أن محبتك نزلت في قلبي ورحمتك لهلكت أنت وأخـي وبـواب الخـان وزوجتـه ثـم قـال:  
ومـا دخلـه أحـٌد مـدة عمـري إال أعلم أن هـذا البسـتان مـا علـى وجـه األرض مثلـه واهللا يقـال لـه بسـتان اللؤلـؤة 

الســلطان وأنــا وصــاحبته جميلــة وأقمــت فيــه عشــرين ســنًة فمــا رأيــت أحــٌد جــاء إلــى هــذا المكــان وكــل أربعــين 
يومًا تأتي في المركب إلى هنا وتصعد بين جواريها في حلة أطلٍس تحمل أطرافها عشر جواٍر بكالليٍب مـن 

نــا مــا لــي إال نفســي فأخــاطر بهــا مــن أجلــك فعنــد ذلــك قبــل الــذهب إلــى أن تــدخل فلــم أر منهــا شــيئًا ولكــن أ
الغالم يده وقال له: اجلس عنـدي حتـى أدبـر لـك أمـرًا ثـم أخـذ بيـد الغـالم وأدخلـه البسـتان فلمـا دخـل إبـراهيم 
ذلــك البســتان ظــن أنــه الجنــة ورأى األشــجار ملتفــًة والنخيــل باســقًة والميــاه متدفقــًة واألطيــار تنــاغي بأصــواٍت 

ذهب به إلى قبٍة وقال له: هذه التي تقعد فيها السيدة جميلة فتأمل تلك القبـة فوجـدها مـن أعجـب  مختلفة ثم
المنتزهات وفيها سائر التصاوير بالذهب والالزورد وفيها أربعة أبواب يصعد إليها بخمس درج وفي وسـطها 



ة سلسـبيل مـن الـذهب فيـه بركٌة ينزلها إليها بدرج من الذهب وتلك الدرج مرصعة بالمعـادن وفـي وسـط البركـ
صور كبار وصغار والماء يخرج من أفواههـا فـإذا صـفت الصـور عنـد خـروج المـاء بأصـواٍت مختلفـٍة تخيـل 
لســامعها أنــه فــي الجنــة وحــول القبــة ســاقية قواديســها مــن الفضــة وهــي مكســوٌة بالــديباج وعلــى يســار الســاقية 

ر والوحـوش والغـزالن واألرانـب وعلـى يمينهـا شباك مـن الفضـة مطـٍل علـى بـرٍج أخضـٍر فيـه مـن سـائر الطيـو 
شباٌك مطٌل على ميداٍن فيه من سائر الطيور وكلها تغرد بأصوات مختلفة تـدهش السـامع، فلمـا رأى الغـالم 

فقــال لــه  ؟ذلــك أخــذه الطــرب وقعــد فــي بــاب البســتان، وقعــد البســتاني بجانبــه فقــال لــه: كيــف تــرى بســتاني
ســتاني ثــم قــام وغــاب عنــه ســاعًة وعــاد ومعــه طبــٌق فيــه دجــاٌج وســماٌن الغــالم: هــو جنــة الــدنيا، فضــحك الب

ومأكوٌل مليٌح وحلوى من السكر فوضعه بين يدي الغالم وقال له: كل حتى تشبع قال إبراهيم: فأكلت حتـى 
  اكتفيت.

ارة فلما رآني أكلت فرح وقال: هكذا شأن الملوك أوالد الملوك ثم قال: يا إبراهيم أي شيء معك فـي هـذه الكـ
فحللتهــا بــين يديــه فقــال: أحملهــا معــك فأنهــا تنفعــك إذا حضــرت الســيدة جميلــة فأنهــا إذا جــاءت ال أقــدر أن 
أدخل لك بما تأكله ثم قام وأخذ بيدي وأتى بي إلى مكان قبال قبة جميلة فعمـل عريشـة بـين األشـجار وقـال 

دي مـن الحيلـة وعلـى اهللا االعتمـاد له: أصعد هنا فإذا جاءت فأنك تنظرها وهي ال تنظرك وهذا أكثر ما عنـ
فإذا غنـت فاشـرب علـى غنائهـا فـإذا ذهبـت فـارجع مـن حيـث جئـت أن شـاء اهللا مـع السـالمة. فشـكره الغـالم 
وأراد أن يقبــل يــده فمنعــه ثــم أن الغــالم وضــع الكــارة فــي العريشــة التــي عملهــا لــه ثــم قــال لــه البســتاني: يــا 

فــأن ميعــاد حضــور صــاحبتك فــي الغــد فصــار إبــراهيم يتنــزه فــي إبــراهيم تفــرج فــي البســتان وكــل مــن أثمــاره 
البستان ويأكل من أثماره وبات ليلته عنده فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح صلى إبـراهيم الصـبح وٕاذا 
بالبستاني جاء وهو مصـفر اللـون وقـال لـه: يـا ولـدي قـم واصـعد إلـى العريشـة فـإن جـواري السـيدة جميلـة قـد 

  مكان وهي تأتي بعدهن.أتين ليفرشن ال
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخولي لمـا دخـل علـى إبـراهيم بـن الخصـيب فـي البسـتان قـال لـه: قـم يـا 

كان وهي تأتي بعدهن واحـذر مـن أن تبصـق أو ولدي اصعد على العريشة فأن الجواري قد أتين ليفرشن الم
تمخــط أو تعطــس فنهلــك أنــا وأنــت فقــام الغــالم وصــعد إلــى العريشــة وذهــب الخــولي وهــو يقــول: رزقــك اهللا 
السالمة يا ولدي فبينمـا الغـالم قاعـٌد وٕاذا بخمـس جـوار أقـبلن لـم يـر مـثلهن أحـد فـدخلن القبـة وقلعـن ثيـابهن 

، وأطلقـــن العـــود والعنبـــر وفرشـــن الـــديباج وأقبـــل بعـــدهن خمســـون جاريـــة وغســـلن القبـــة ورششـــنها بمـــاء الـــورد
ومعهــن آالت الطــرب وجميلــة بيــنهن مــن داخــل خيمــة حمــراء مــن الــديباج والجــواري رافعــات أذيــال الخيمــة 
بكالليــب مــن الــذهب حتــى دخلــت القبــة فلــم يــر منهــا وال أثوابهــا شــيئًا فقــال فــي نفســه: واهللا أنــه ضــاع جميــع 

   بد من أن أصبر حتى أنظر كيف يكون األمر.تعبي ولكن ال



فقــدمت الجــواري األكــل والشــرب، ثــم أكلــن وشــربن وغســلن أيــديهن، ونصــبن لهــا كرســيًا فجلســت عليــه ثــم  
ضــربن بــآالت المالهــي جمــيعهن وغنــين بأصــوات مطربــة ال مثيــل لهــا ثــم خرجــت عجــوز قهرمانــة فصــفقت 

جميلة وهـي تضـحك فرآهـا إبـراهيم وعليهـا الحلـي والحلـل ورقصت فجذبها الجواري وٕاذا بالستر رفع وخرجت 
  وعلى رأسها تاٌج مرصٌع باللؤلؤ فقامت الجواري وقبلن األرض بين يديها وهي تضحك.

قال إبراهيم بن الخصيب: فلما رأيتها غبت عن وجودي وانـدهش عقلـي وتحيـر فكـري بمـا بهـا مـن جمـاٍل لـم 
 ثم أفقت باكي العينين وأنشدت هذين البيتين: يكن على وجه األرض مثله ووقعت مغشيًا علي 

 يكون حجاب رؤيتك الجفون  أراك فال أرد الطرف كيال

 لما استوفت محاسنك العيون  ولو أني نظرت بكل لحـظٍ 

فقالــت العجــوز للجــواري: لــيقمن مــنكن عشــر يرقصــن ويغنــين فلمــا رآهــن إبــراهيم قــال فــي نفســه: اشــتهي أن 
نتهى رقص العشر جواري فأقبلن حولها وقلن: يا سـيدتنا نشـتهي أن ترقصـي فـي ترقص السيدة جميلة فلما ا

هذا المجلس ليتم سرورنا بذلك ألننـا مـا رأينـا أطيـب مـن هـذا اليـوم فقـال إبـراهيم بـن الخصـيب فـي نفسـه: ال 
نــا شــك أن أبــواب الســماء قــد فتحــت واســتجاب اهللا دعــائي، ثــم قبــل الجــواري أقــدامها وقلــن لهــا: واهللا مــا رأي

صــدرك مشــروحًا مثــل هــذا اليــوم فمــا زلــن يرغبنهــا حتــى قلعــت أثوابهــا وصــارت بقمــيص مــن نســيج الــذهب 
مطرزًا بأنواع الجواهر وأبـرزت نهـودًا كـأنهن الرمـان وأسـفرت عـن وجـه كالبـدر ليلـة تمامـه فـرأى إبـراهيم مـن 

ٍب، حتــى أنســت رقــص الحركــات مــا لــم يــر فــي عمــره مثلــه وأتــت فــي رقصــها بأســلوٍب غريــٍب وابتــداٍع عجيــ
  الحبيب في الكؤوس، وذكرت ميل العمائم عن الرؤوس وهي كما قال فيها الشاعر: 

 في قالب الحسن ال طول وال قصر  كما اشتهت خلقت حتى إذا اعتدلت

 قـمـر في كل جاريٍة من حسنها  كأنها خـلـت مـن مـاء لـؤلـؤٍ 

  وكما قال اآلخر: 
 د تذهب روحي من تنقلـهتكا  وراقص مثل غصن البان قامته

 كلفا نار قلبي تحت أرجـلـه  ال يستقر له في رقصته قـدم

قال إبراهيم: فبينما أنظر إليها إذ الحت منها التفاتة إلي فرأتنـي فلمـا نظرتنـي تغيـر وجههـا فقالـت لجواريهـا: 
الـت: ال حـول غنوا أنتم حتى أجيء إليكن ثم عمدت إلى سكين قدر نصـف ذراع وأخـذتها وأتـت نحـوي ثـم ق

وال قوة إال باهللا العلي العظـيم فلمـا قربـت منـي غبـت عـن الوجـود فلمـا رأتنـي ووقـع وجههـا فـي وجهـي وقعـت 
السكين من يدها وقالت: سبحان مقلب القلوب ثم قالت لي: يـا غـالم طـب نفسـًا وقـر عينـًا ولـك األمـان ممـا 

نــي مــن أنــت ومــا جــاء بــك إلــى هــذا فصــرت أبكــي وهــي تمســح دمــوعي بيــدها وقالــت: يــا غــالم أخبر  ؟تخــاف
فقلبــت األرض بــين يــديها ولزمــت ذيلهــا فقالــت: ال بــأس عليــك فــو اهللا مــا مــألت عينــي مــن ذكــر  ؟المكــان

قــال: إبــراهيم: فحــدثتها بحــديثي مــن أولــه إلــى أخــره فتعجبــت مــن ذلــك وقالــت لــي: يــا  ؟غيــرك فقــل مــن أنــت
انكبـت علـي وقالـت: يـا سـيدي أنـت الـذي زهـدتني قلت: نعم ف ؟سيدي أناشدك هل أنت إبراهيم بن الخصيب



في الرجال ألنني لما سمعت أنه وجد في مصر صبي لم يكن على وجه األرض أجمـل منـه واسـمه إبـراهيم 
بن الخصيب هويتك بالوصف وتعلق قلبي بحبك لما بلغني عنك من الجمـال البـاهر وصـرت فيـك كمـا قـال 

  الشاعر: 
 أحيانـاً  ذن تعشق قبل العينواأل  أذني لقد سبقت في عشقه بصري

فالحمــد هللا الــذي أرانــي وجهــك واهللا لــو كــان أحــد غيــرك لكنــت صــلبت البســتاني وبــواب الخــان والخيــاط ومــن 
فقلت له: معي ما نأكـل ومـا  ؟يلوذ بهم ثم قالت لي: كيف احتال على شيٍء تأكله من غير إطالع الجواري

وصـارت تلقمنـي وألقمهـا فلمـا رأيـت ذلـك منهـا توهمـت أنـه نشرب ثم حللت الكارة بـين يـديها فأخـذت دجاجـة 
منا. ثم قدمت الشراب فشربنا كل ذلك وهـي عنـدي والجـواري يغنـين ومـا زلنـا كـذلك مـن الصـبح إلـى الظهـر 
ثم قامت وقالت قم اآلن هيء لك مركبًا وانتظرنـي فـي المحـل الفالنـي حتـى أجـيء إليـك فمـا بقـي لـي صـبٌر 

ي أن معــي مركبــًا وهــي ملكــي والمالحــون فــي إجــارتي وهــم فــي انتظــاري فقالــت: علــى فراقــك فقلــت: يــا ســيدت
  هذا هو المراد ثم مضت إلى الجواري.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة السادسة والخمسين بعد التسعمائة 

قالـت لهـن: قمـن بنـا لنـروح إلـى قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السـيدة جميلـة لمـا مضـت إلـى الجـواري  
فقالـت: إنـي أجـد فـي نفسـي ثقـًال  ؟قصرنا فقلن لها: كيف نقوم في هـذه السـاعة وعادتنـا أننـا نقعـد ثالثـة أيـامٍ 

عظيمــًا كــأني مريضــٌة وأخــاف أن يثقــل علــي ذلــك فقلــن لهــا ســمعًا وطاعــًة فلبســن ثيــابهن ثــم تــوجهن إلــى 
أقبـل علـى إبـراهيم ومـا عنـده علـٌم بالـذي جـرى لـه فقـال لـه: يـا  الشاطئ ونزلن فـي الـزورق وٕاذا بالبسـتاني قـد

إبراهيم ما لك حٌظ في التلذذ برؤيتها فأن من عادتها أن تقيم هنا ثالثة أياٍم وأنـا أخـاف أن تكـون رأتـك فقـال 
عـد إبراهيم: ما رأتني وال رأيتها وال خرجت من القبة قال: صدقت يا ولـدي فأنهـا لـو رأتـك لكنـا هلكنـا ولكـن أق

عندي حتى تأتي لي األسبوع الثاني وتراها وتشبع من النظر إليها فقال إبراهيم: أن معي ماًال وأخـاف عليـه 
وورائــي رجــاٌل فأخــاف أن يســتغيبوني فقــال: يــا ولــدي أنــه يعــز علــي فراقــك ثــم عانقــه وودعــه ثــم أن إبــراهيم 

فقال بواب الخـان: خيـر إن شـاء اهللا فقـال توجه إلى الخان الذي كان نازًال فيه وقابل بواب الخان وأخذ ماله 
لــه إبــراهيم: إنــي مــا وجــدت إلــى حــاجتي ســبيًال وأريــد أن أرجــع إلــى أهلــي فبكــى بــواب الخــان وودعــه وحمــل 

  أمتعته وأوصله إلى المركب وبعد ذلك توجه إلى المحل الذي قالت له عليه وانتظرها فيه.
شــجاٍع بلحيــٍة مســتديرٍة ووســٍط مشــدوٍد بمنطقــٍة وفــي  فلمــا جــن الليــل وٕاذا قــد أقبلــت عليــه وهــي فــي زي رجــلٍ 

 ؟إحــدى يــديها قــوس ونشــاب وفــي األخــرى ســيٌف مجــرٌد وقالــت لــه: هــل أنــت ابــن الخصــيب صــاحب مصــر
فقــال لــه إبــراهيم: هــو أنــا فقالــت لــه: وأي علــق أنــت حتــى جئــت تفســد بنــات الملــوك قــم كلــم الســلطان قــال 

حون فإنهم ماتوا في جلدهم مـن الخـوف فلمـا رأت مـا حـل بـي خلعـت إبراهيم: فوقعت مغشيًا علي وأما المال



تلك اللحية ورمت السيف وحلت المنطقة فرأيتها هي السيدة جميلة فقلت لها: واهللا إنك قطعت قلبـي ثـم قلـت 
للمالحين: اسرعوا فـي سـير المركـب فحلـوا الشـراع وأسـرعوا فـي السـير فمـا كـان إال أيـاٌم قالئـل حتـى وصـلنا 

د وٕاذا بمراكب واقفٍة على جانب الشط فلما رآنـا المالحـون الـذين معنـا صـاروا يقولـون: يـا فـالن ويـا إلى بغدا
فالن نهنئكم بالسالمة دفعوا مراكبهم على مركبنا فنظرنا فـإذا فيهـا أبـو القاسـم الصـندالني فلمـا رآنـا قـال: إن 

ن بين يديه شمعًة ثم قال لي: الحمد هذا هو مطلوبي امضوا في وداعة اهللا وأنا أريد التوجه إلى غرٍض وكا
قلــت: نعــم فقــرب الشــمعة منــا فلمــا رأتــه جميلــة تغيــر حالهــا واصــفر  ؟هللا علــى الســالمة هــل قضــيت حاجتــك

لونها ولما رآها الصندالني قال: اذهبوا في أمان اهللا أنا رائٌح إلى البصرة في مصلحة للسلطان ولكن الهدية 
  لمن حضر.

ات ورماها في مركبنـا وكـان فيهـا البـنج فقـال إبـراهيم: يـا قـرة عينـي كلـي مـن هـذا ثم أحضر علبًة من الحلوي
قلـت: نعـم هـذا فـالن قالـت: أنـه ابـن عمـي وكـان سـابقًا قـد حضـر  ؟فبكت وقالت: يـا إبـراهيم أتـدري مـن هـذا

ليخطبنـي مـن والــدي فمـا رضـيت بــه وهـو متوجــه إلـى البصـرة فربمــا عـرف أبــي بنـا فقلـت: يــا سـيدتي هــو ال 
ل إلى البصـرة حتـى نصـل نحـن إلـى مصـر ولـم يعلمـا بمـا هـو مخبـوء لهمـا فـي الغيـب فأكلـت شـيئًا مـن يص

الحــالوة فمــا نزلــت جــوفي حتــى ضــربت األرض برأســي فلمــا كــان وقــت الســحر عطســت فخــرج البــنج مــن 
منخاري وفتحت عيني فرأيت نفسي عريانًا مرميًا في الخراب فلطمت على وجهي وقلت فـي نفسـي: إن هـذه 

  الحيلة عملها في الصندالني فسرت ال أدري أين اذهب وما علي سوى سروال.
فقمــت وتمشــيت قلــيًال وٕاذا بــالوالي أقبــل علــي ومعــه جماعــًة بســيوٍف ومطــارٍق فخفــت فرأيــت حمامــًا خربــًا  

فتواريت فيه فعثرت رجلي في شيٍء فوضعت يدي عليه فتلوثت بالدم فمسحتها في سروال ولـم أعلـم مـا هـو 
دت يدي إليه ثانيًا فجاءت علـى قتيـٍل وطلعـت رأسـه فـي يـدي فرميتهـا وقلـت: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا ثم مد

العلي العظيم ثم دخلت زاوية من زوايا الحمام وٕاذا بالوالي واقٌف على باب الحمام وقال: ادخلوا هذا المكـان 
تلـــك المقتـــول فرأيتهـــا صـــبية  وفتشـــوه فـــدخل مـــنهم عشـــرٌة بالمشـــاعل فمـــن خـــوفي دخلـــت وراء حـــائٍط فتأملـــت

ووجهها كالبـدر ورأسـها فـي ناحيـٍة وجثتهـا فـي ناحيـٍة وعليهـا ثيـاب ثمينـة فلمـا رأيتهـا وقعـت الرجفـة فـي قلبـي 
ودخل الوالي وقال: فتشوا واجهات الحمـام فـدخلوا الموضـع الـذي أنـا فيـه فنظرنـي رجـٌل مـنهم فجـاءني وبيـده 

 ؟: سبحان اهللا خـالق هـذا الوجـه الحسـن يـا غـالم مـن أيـن أنـتسكين طولها نصف ذراٍع فلما قرب مني قال
فقلـت: واهللا مـا قتلتهـا ومـا أعـرف مـن قتلهـا ومـا  ؟ثم أخذ بيدي وقال: يا غالم ألي شيٍء قتلت هذه المقتولـة

دخلــت هــذا المكــان إال فزعــًا مــنكم وأخبرتــه بقصــتي وقلــت لــه: بــاهللا عليــك ال تظلمنــي فــأني مشــغوٌل بنفســي 
  ني إلى الوالي فلما رأى على يدي أثر الدم قال: هذا ال يحتاج إلى بينة فاضربوا عنقه.فأخذني وقدم

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.



  وفي الليلة السابعة والخمسين بعد التسعمائة 
م قـال: قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن ابـن الخصـيب قـال: فلمـا قـدموني للـوالي ورأى علـى يـدي أثـر الـد

هذا ما يحتاج إلى بينة فاضربوا عنقه فلما سمعت هذا الكالم بكاًء شديدًا وجـرت منـي دمـوع العـين وأنشـدت 
  هذين البيتين: 

 ومن كتبت عليه خطى مشاها  مشيناها خطى كتبت علـينـا

 فليس يموت في أرٍض سواها  ومن كانت منـيتـه بـأرضٍ 

قلــب الجــالد وقــال: واهللا هــذا وجــه مــن ال يقتــل فقــال الــوالي:  ثــم شــهقت شــقهًة فوقعــت مغشــيًا علــي فــرق لــي
اضربوا عنقه فأجلسوني في نطع الدم وشدوا علي عيني غطاء وأخذ السياف سيفه واسـتأذن الـوالي وأراد أن 
يضرب عنقي فصحت: وأغربتـاه وٕاذا الخيـل قـد أقبلـت وقائـٌل يقـول: دعـوه أمنـع يـدك يـا سـياف، وكـان لـذلك 

مرًا غريبًا وهو أن الخصيب صاحب مصـر كـان قـد أرسـل حاجبـه إلـى الخليفـة هـارون الرشـيد سببًا عجيبًا وأ
ومعـــه هـــدايا وتحـــف وصـــحبته كتـــاب يـــذكر لـــه فيـــه: أن ولـــدي قـــد فقـــد منـــذ ســـنة وقـــد ســـمعت أنـــه ببغـــداد، 
والمقصــود مــن إنعــام خليفــة اهللا أن يفحــص عــن خبــره ويجتهــد فــي طلبــه ويرســل إلــي مــع الحاجــب. فلمــا قــرأ 

ليفة الكتاب أمر الوالي أن يبحث عن حقيقة خبره فلم يزل الوالي والخليفـة يسـأالن عنـه حتـى قيـل لـه أنـه الخ
بالبصــرة وأمــره أن يســافر إلــى البصــرة ويأخــذ معــه جماعــًة مــن أتبــاع الــوزير فــي حــرص الحاجــب فلمــا رأى 

أخبره بالخبر الحاجب والحـال ف ؟الوالي الحاجب وعرفه ترجل إليه فقال له الحاجب: ما هذا الغالم وما شأنه
أنه لم يعرف أنه ابن السلطان إن وجه هذا الغالم وجه من ال يقتل وأمره بحل وثاقه فحله فقـال: قدمـه إلـي، 
فقدمه إليه وكأن ذهب جماله من شـدة األهـوال فقـال لـه الحاجـب: أخبرنـي بقضـيتك يـا غـالم ومـا شـأن هـذه 

أمـا أنـا إبـراهيم ابـن سـيدك  ؟جب عرفه فقال له: ويلك أمـا تعرفنـيفلما نظر إبراهيم إلى الحا  ؟المقتولة معك
فلعلــك جئــت فــي طلبــي فــأمعن الحاجــب فيــه النظــر فعرفــه غايــة المعرفــة فلمــا عرفــه انكــب علــى أقدامــه فلمــا 
رأى الـوالي مــا حصـل مــن الحاجــب اصـفر لونــه فقــال لـه الحاجــب: ويلــك يـا جبــار هــل كـان مــرادك أن تقتــل 

فقبــل الــوالي ذيــل الحاجــب وقــال لــه: يــا مــوالي مــن أيــن أعرفــه وٕانمــا  ؟حب مصــرابــن ســيدي الخصــيب صــا
رأينــاه علــى هــذه الصــفة ورأينــا الضــبية مقتولــة بجبانــة فقــال: ويلــك أنــك ال تصــلح للواليــة هــذا غــالم لــه مــن 

هـــال أمهلتـــه وســـألته عـــن حالـــه، ثـــم قـــال  ؟العمـــر خمســـة عشـــر عامـــًا ومـــا قتـــل عصـــفورًا فكيـــف يقتـــل قتـــيالً 
جب والوالي: فتشوا على قاتل الصبية فدخلوا الحمام ثانيًا فرأوا قاتلها فأخذوه وأتوا بـه الـوالي فأرسـله دار الحا

الخالفة وأعلم الخليفة بما جـرى فـأمر الرشـيد بقتـل قاتـل الصـبية ثـم أمـر بإحضـار ابـن الخصـيب فلمـا تمثـل 
فحدثه بحديثه مـن أولـه إلـى أخـره  ؟لكبين يديه تبسم الرشيد في وجهه وقال له: أخبرني بقضيتك وما جرى 

ـــادى مســـرور الســـياف وقـــال: اذهـــب فـــي هـــذه الســـاعة وأهجـــم علـــى دار أبـــي القاســـم  ـــك عنـــده فن فعظـــم ذل
الصندالني وائتني به وبالصبية فمضى من ساعته وهجم على داره فرأى الصبية في وثاٍق من شـعرها وهـي 

لمــا رآهــا الرشــيد تعجــب مــن جمالهــا ثــم التفــت إلــى فــي حالــة التلــف فحلهــا مســرور وأتــى بهــا وبالصــندالني ف



الصندالني وقال: خـذوه واقطعـوا يديـه اللتـين ضـرب بهمـا هـذه الصـبية واصـلبوه وسـلموا أموالـه وأمالكـه إلـى 
إبراهيم ففعلوا ذلك فبينما هم كذلك وٕاذا بأبي الليث عامل البصرة والد السيدة جميلة قد أقبـل علـيهم يسـتغيث 

هيم بـن الخصـيب صـاحب مصـر ويشـكوا إليـه أنـه أخـذ ابنتـه فقـال لـه الرشـيد أنـه كـان سـببًا بالخليفة من إبرا
فــي خالصــها مــن العــذاب والقتــل وأمــر بإحضــار ابــن الخصــيب فلمــا حضــر قــال أبــي الليــث: أال ترضــى أن 
 يكــون هــذا الغــالم ابـــن الســلطان مصــر بعــًال البنتـــك فقــال ســمعًا وطاعــًة هللا ولـــك يــا أميــر المــؤمنين فـــدعا

الخليفــة بالقاضــي والشــهود وزوج الصــبية بــإبراهيم ابــن الخصــيب ووهــب لــه جميــع أمــوال الصــندالني وجهــزه 
إلــى بــالده وعــاش معهــا فــي أتــم ســرور وفــي حبــور إلــى أن أتــاهم هــازم اللــذات ومفــرق الجماعــات فســبحان 

 الحي الذي ال يموت.

 

  حكاية أبي الحسن الخراساني الصيرفي مع شجرة الدر
أيضــًا أيهــا الملــك الســعيد أن المعتضــد بــاهللا كــان عــالي الهمــة شــريف الــنفس وكــان لــه ببغــداد  وممــا يحكــى

ستمائة وزير وما كان يخفى عليه من أمور الناس شيء، فخرج يومًا هو وابن خلدون يتفرجان علـى الرعايـا 
طيــٍف فــي شــارٍع ويســمعان مــا يتجــدد مــن أخبــار النــاس فحمــي عليهمــا الحــر والهجيــر وقــد انتهيــا إلــى زقــاٍق ل

فدخال ذلك الزقاق فرأيا في صدر الزقـاق دارًا حسـنًة شـامخة البنـاء تفصـح عـن صـاحبها بلسـان الثنـاء فقعـدا 
على الباب يستريحان فخـرج مـن تلـك الـدار خادمـان وجـه كـل منهمـا كـالقمر ليلـة أربعـة عشـر فقـال أحـدهما 

يفان، وقـد صـرنا إلـى هـذا الوقـت ولـم أر لصاحبه: لو استأذن اليـوم ضـيف ألن سـيدي ال يأكـل إال مـع الضـ
  أحدًا.

فتعجــب الخليفــة مــن كالمهمــا وقــال: إن هــذا دليــٌل علــى كــرم صــاحب الــدار وال بــد أن نــدخل داره وننظــر 
مرؤوته ويكون ذلك سببًا في نعمة تصل إليه منه. ثم قال للخادم: اسـتأذن سـيدك فـي قـدوم جماعـة أغـراب، 

أراد الفرجــة علــى الرعيــة تنكــر فــي زي التجــار فــدخل الخــادم علــى ســيده وكــان الخليفــة فــي ذلــك الزمــان إذا 
وأخبــره ففــرح وقــام وذهــب إليهمــا بنفســه وٕاذا بــه جميــل الوجــه حســن الصــورة وعليــه قمــيص نيســابوري ورداٍء 
مــذهب وهــو مضــمخ بالطيــب وفــي يــده خــاتٌم مــن اليــاقوت، فلمــا رآهمــا قــال: أهــًال وســهًال بالســادة المنعمــين 

  ة اإلنعام بقدومهما، فلما دخال تلك الدار رأياها تنسي األهل األوطان كأنها قطعة من الجنان.علينا غاي
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد التسعمائة 

هل واألوطان كأنهـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما دخل الدار هو ومن معه رأياها تنسي األ
قطعـــة مـــن الجنـــان ومـــن داخلهـــا بســـتان فيـــه مـــن ســـائر األشـــجار وهـــي تـــدهش األبصـــار وأماكنهـــا مفروشـــًة 
بنفــائس الفــرش فجلســوا وجلــس المعتضــد يتأمــل فــي الــدار والفــرش، فقــال ابــن حمــدان: فنظــرت إلــى الخليفــة 

أيتـه قلـت فـي نفسـي، يـا تـرى مـا فرأيت وجهه قد تغير وكنت أعرف من وجهه حال الرضا والغضـب، فلمـا ر 



ثم جاؤوا بطشت من الذهب فغسلنا أيدينا ثم جاؤوا بسـفرٍة مـن الحريـر وعليهـا مائـدة مـن   ؟باله حتى غضب
الخيزران فلما انكشفت األغطية عن األواني رأينا طعامًا كزهر الربيع في عز األوان صنوان وغير صـنوان. 

واهللا أن الجــوع قـد أضــناني فــأنعموا علــي باألكـل مــن هــذا الطعــام ثـم قــال صــاحب الــدار: بسـم اهللا يــا ســادتنا 
كمــا هــو أخــالق الكــرام وصــاحب الــدار يفســخ الــدجاج ويضــعه بــين أيــدينا ويضــحك وينشــد األشــعار ويــورد 

  األخبار ويتكلم بلطيف ما يليق بالمجلس.
نـه الـروائح الزكيـة، ثـم قـدم وقال ابن حمدان: فأكلنا وشربنا ثم نقلنا إلى مجلٍس آخر يدهش النـاظرين تفـوح م

لنــا ســفرة فاكهــٍة جنيــٍة وحلويــاٍت شــهيٍة فــزادت أفراحنــا وزالــت أتراحنــا. قــال ابــن حمــدان: ولــم يــزل الخليفــة فــي 
عبوس ولم يبتسم لما فيـه فـرح النفـوس مـع أن عادتـه أنـه يحـب اللهـو والطـرب ودفـع الهمـوم وأنـا أعـرف أنـه 

ثـم جـاؤوا بطبـق الشـراب  ؟رى مـا سـبب عبوسـه وعـدم زوال بؤسـهغير حسوٍد وال ظلوٍم فقلـت فـي نفسـي يـا تـ
ومجمع شـمل األحبـاب وأحضـروا الشـراب المـروق وبـواطي الـذهب والبخـور والفضـة وضـرب صـاحب الـدار 
علــى بــاب مقصــورٍة بقضــيٍب مــن الخيــزران وٕاذا ببــاب المقصــورة قــد فــتح وخــرج منــه ثــالث جــوار نهــد أبكــاٍر 

  ر وتلك الجواري ما بين عوادٍة وجنكيٍة ورقاصٍة، ثم قدم لنا النقل والفواكه.وجوههن كالشمس في رابعة النها
قال ابن حمدان: فضـرب بيننـا وبـين الـثالث جـواٍر سـتارًة مـن الـديباج وشـراريبها مـن األبريسـيم وحلقاتهـا مـن 

ة لصـاحب الذهب فلم يلتفت الخليفة إلى هذا جميعه وصاحب الدار لم يعلم من هو الذي عنده، فقال الخليف
ال يـا سـيدي إنمـا أنـا رجـٌل مـن أوالد التجـار أعـرف بـين النـاس بـأبي الحسـن علـي ابـن  ؟الدار: أشـريٌف أنـت

قــال لــه: واهللا يــا ســيدي لــيس لــي معرفــٌة بأحــٍد مــن  ؟أحمــد الخراســاني، فقــال لــه الخليفــة: أتعرفنــي يــا رجــل
لمعتضد باهللا حفيد المتوكـل علـى اهللا، فقـام جنابكم الكريم، فقال له ابن حمدان: يا رجل هذا أمير المؤمنين ا

الرجل وقبل األرض بين يدي الخليفة وهو يرتعد من خوفه، وقـال: يـا أميـر المـؤمنين بحـق آبائـك الطـاهرين 
  أن كنت رأيت مني تقصيرًا أو قلة أدٍب بحضرتك أن تعفو عني.

أنكرته عليك هنـا فـإن صـدقتني حديثـه  فقال الخليفة: أما ما صنعته معنا من اإلكرام فال مزيد عليه، وأما ما
واستقر ذلك بعقلي نجوت مني وأن لم تعرفني حقيقته أخـذتك بحجـٍة واضـحٍة وعـذبتك عـذابا لـم أعـذب أحـدًا 

فقـال الخليفـة: أنـا مـن حـين  ؟مثله. قال: معاذ اهللا أن أحدث بالمحال، وما الذي أنكرته على أميـر المـؤمنين
وأوانيهـا وفراشــها وزينتهــا، حتـى ثيابــك ولمـاذا عليهــا اسـم جــدي المتوكــل دخلـت الــدار وأنـا أنظــر إلـى حســنها 

قال: نعم أعلم يا أميـر المـؤمنين أيـدك اهللا الحـق شـعارك والصـدق وداءك وال قـدرة ألحـٍد علـى أن  ؟على اهللا
يتكلم بغير الصدق في حضرتك، فأمره بالجلوس فجلس فقال له: حدثني فقال: اعلم يا أمير المؤمنين أيـدك 
اهللا بنصره وحقك بلطائف أمره أنه لم يكن ببغداد أحدًا يسر مني وال من أبي ولكـن أخـل لـي ذهنـك وسـمعك 
وبصرك حتى أحدثك بسبب ما أنكرته علي، فقال له الخليفة: قـل حـديثك فقـال: اعلـم يـا أميـر المـؤمنين أنـه 

كيــل وبضــائع مــن ســائر كــان أبــي يســوق الصــيارف والعطــارين والبــزازين وكــان لــه فــي كــل ســوٍق حــانوت وو 
األصــناف وكــان لــه حجــرًة مــن داخــل الــدكان التــي بســوق الصــيارف ألجــل الخلــوة فيهــا وجعــل الــدكان ألجــل 
البيع والشراء وكان ماله يكثر عن العد ويزيد عن الحد ولم يكن له ولـد غيـري وكـان محبـًا لـي وشـفوقًا علـي 



تعــالى ثــم مــات رحمــه اهللا وأبقــى أميــر المــؤمنين  فلمــا حضــرته الوفــاة دعــاني وأوصــاني بوالــدتي وبتقــوى اهللا
فاشتغلت باللذات وأكلمت وشربت ثم اتخـذت األصـحاب واألصـدقاء وكانـت أمـي تنهـاني عـن ذلـك وتلـومني 
عليه فلم أسمع كالمها حتى ذهـب المـال جميعـه وبعـت العقـار ولـم يبـق لـي شـيٌء غيـر الـدار التـي أنـا فيهـا 

  نين.وكانت دارًا حسنًة يا أمير المؤم
فقلت ألمـي: أريـد أن أبيـع الـدار فقالـت: يـا ولـدي أن بعتهـا تفتضـح وال تعـرف مكانـًا تـأوي إليـه فقلـت: هـي  

تساوي خمسة األلف ديناٍر فأشـتري مـن جملـة ثمنهـا دارًا بـألف دينـاٍر ثـم أتجـر بالبـاقي فقالـت: أتبيعنـي هـذه 
ت منـه إنـاًء مـن الصـيني فيـه خمسـًة اآللـف قلت: نعم فجاءت إلى طابٍق وفتحته وأخرجـ ؟الدار بهذا المقدار

ديناٍر فخيل إلي أن الدار كلها ذهب فقالت لي: يا ولدي ال تظن أن هذا المال مـال أبيـك واهللا يـا ولـدي أنـه 
من مال أبي وكنت أدخرته لوقت الحاجة إليه فأني كنت في زمـن أبيـك غنيـة عـن االحتيـاج إلـى هـذا المـال 

لمــؤمنين وعــدت لمــا كنــت عليــه مــن المأكــل والمشــرب والصــحبة حتــى نفــذت فاتخــذت المــال منهــا يــا أميــر ا
الخمســة األلــف دينــاٍر ولــم أقبــل مــن أمــي كالمــًا وال نصــيحًة ثــم قلــت لهــا: مــرادي أن أبيــع الــدار فقالــت: يــا 

فقلت لها: ال تطيلـي علـي الكـالم  ؟ولدي قد نهيتك عن بيعها لعلمي أنك محتاج إليها فكيف تريد بيعها ثانياً 
فــال بــد مــن بيعهــا فقالــت: بعنــي إياهــا بخمســة عشــر ألــف دينــاٍر بشــرط أن أتــولى شــؤونك بنفســي فبعتهــا لهــا 
بذلك المبلغ على أن تتولى أموري بنفسها فطلبت وكالء أبـي وأعطـت كـل واحـٍد مـنهم ألـف دينـار ووضـعت 

لــي: أقعــد أنــت فــي المــال تحــت يــدها واألخــذ والعطــاء معهــا وأعطتنــي بعضــًا مــن المــال ألتجــر فيــه وقالــت 
ــا أميــر المــؤمنين وجئــت إلــى الحجــرة التــي فــي ســوق الصــيارف وجــاء  دكــان أبيــك فعملــت مــا قالــت أمــي ي

  أصحابي وصاروا يشترون مني وأبيع لهم وطاب لي الربح وكثر مالي.
ٍب فلما رأتني أمي على هذه الحالة الحسنة أظهرت لي ما كان مدخرًا عندها من جواهٍر ومعادٍن ولؤلٍؤ وذهـ

ثــم أعــادت أمالكــي التــي كــان وقــع فيهــا التفــريط وكثــر مــالي كمــا كــان ومكثــت علــى هــذه الحــال مــدة وجــاء 
  وكالء أبي فأعطيتهم البضائع ثم بنيت حجرًة ثانيًة من داخل الدكان.

 فبينما أنـا قاعـٌد فيهـا يـا أميـر المـؤمنين وٕاذا بجاريـٍة قـد جـاءت إلـي لـم تـر العيـون أجمـل منهـا منظـرًا فقالـت:
فقلــت: هــو أنــا، ولكــن  ؟قلــت لهــا: نعــم، قالــت: أيــن هــو ؟هــذه حجــرة أبــي الحســن علــي بــن أحمــد الخراســاني

انــدهش عقلــي مــن فــرط جمالهــا يــا أميــر المــؤمنين، ثــم أنهــا قعــدت وقالــت لــي: قــل للغــالم يــزن لــي ثالثمائــة 
 ؟قـال لـي غالمـي: أتعرفهـادينار فأمرته أن يـزن لهـا المقـدار فوزنـه لهـا فأخذتـه وانصـرفت وأنـا ذاهـل العقـل ف

  فقلت: واهللا أني لم أدر ما أقول مما بهرني من حسنها وجمالها. ؟قلت: ال واهللا قال: فلم قلت لي زن لها
فقـال: أنـي  ؟فقام الغالم وتبعها من غيـر علمـي ثـم رجـع وهـو يبكـي وبوجهـه أثـر ضـربٍة، فقلـت لـه: مـا بالـك

عت وضربتني هـذه الضـربة فكـادت أن تتلـف عينـي، ثـم تبعت الجارية ألنظر أين تذهب فلما أحست بي رج
مكثت شهرًا لم أرها ولم تـأت وأنـا ذاهـل العقـل فـي هواهـا يـا أميـر المـؤمنين، فلمـا كـان آخـر الشـهر وٕاذا بهـا 
جاءت وسلمت علـى فكـدت أن أطيـر فرحـًا فسـألتني عـن خبـري وقالـت: لعلـك قلـت فـي نفسـك مـا شـأن هـذه 

فت فقلت: واهللا يا سيدتي أن مالي وروحي ملٌك لك، فأسـفرت عـن وجههـا المحتالة كيف أخذت مالي وانصر 



وجلست لتسـتريح والحلـي والحلـل تلعـب علـى وجههـا وصـدرها ثـم قالـت: زن لـي ثالثمائـة دينـار فقلـت سـمعًا 
  وطاعًة.

ثــم وزنــت لهــا الــدنانير فأخــذتها وانصــرفت فقلــت للغــالم: أتبعهــا فتبعهــا ثــم عــاد لــي وهــو مبهــوٌت ومضــت، 
نمــا أنــا جــالٌس فــي بعــض األيــام وٕاذا بهــا قــد جــاءت إلــي وتحــدثت ســاعًة ثــم قالــت لــي: زن لــي خمســمائة فبي

دينــاٍر فــأني قــد أحتجــت إليهــا، فــأردت أن أقــول لهــا علــى أي شــيٍء أعطيــك مــالي فمنعنــي فــرط الغــرام مــن 
أن أقـول وأصـير أقـول  الكالم وأنا يا أمير المؤمنين كلما رأيتها ترتعد مفاصلي ويصفر لوني وأنسى مـا أريـد

 كما قال الشاعر: 

 فأبهت حتى ال أكاد أجيب  كما هو إال أن أراها فجأة

ثم وزنت لها الخمسمائة ديناٍر فأخذتها وانصرفت فقمت وتبعتهـا بنفسـي إلـى أن وصـلت إلـى سـوق الجـواهر 
لمـا نظرنـي صـاحب فوقفت عند إنسـاٍن فأخـذت منـه عقـدًا والتفتـت فرأتنـي فقالـت: زن لـي خمسـمائة دينـار، ف

  العقد قام إلي وعظمني فقلت له: أعطها العقد وثمنه علي فقال: سمعًا وطاعًة فأخذت العقد وانصرفت.
 سفرت عنوأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الستين بعد التسعمائة 

لـه أعطهـا العقـد وثمنـه علـي فأخـذت قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن أبـا الحسـن الخراسـاني قـال: فقلـت  
العقد وانصـرفت فتبعتهـا حتـى جـاءت إلـى الدجلـة ونزلـت فـي مركـٍب فأومـأت إلـى األرض ألقبلهـا بـين يـديها 
فذهبت وضحكت ومكثت واقفًا انظرها إلى أن دخلت قصرًا فتأملتها فإذا هو قصر الخليفة المتوكـل فرجعـت 

الدنيا وكانت قد أخذت مني ثالثة آالف ديناٍر فقلت في نفسي: يا أمير المؤمنين وقد حل بقلبي كل هٍم في 
  قد أخذت مالي وسلبت عقلي وربما تلفت نفسي في هواها.

ثم رجعت إلى داري وقد حدثت أمي بجميع ما جرى لي فقالت لي: يا ولدي إيـاك أن تتعـرض لهـا بعـد ذلـك 
ان شيخًا كبيرًا فقـال لـي: يـا سـيدي مـا فتهلك، فلما رحت إلى دكاني جاءني وكيلي الذي بسوق العطارين وك

فحدثتـه بجميـع مـا جـرى لـي معهـا فقـال لـي:  ؟لي أراك متغير الحال يظهر عليك أثر الكآبة فحدثني بخبـرك
يا ولدي أن هذه من جواري قصر أمير المـؤمنين وهـي محظيـة الخليفـة فاحتسـب المـال هللا تعـالى وال تشـغل 

ها وأعلمني بـذلك حتـى أدبـر لـك أمـرًا لـئال يحصـل لـك ثـم تركنـي نفسك بها وٕاذا جاءتك فاحذر أن تتعرض ل
  وذهب وفي صدري لهيب النار.

 ؟فلمــا كــان أخــر الشــهر إذ بهــا جــاءت إلــي ففرحــت بهــا غايــة الفــرح، فقالــت لــي: مــا حملــك علــى أن تتبعنــي
مـا فـي قلبـك  فقلت لها: حملني على ذلك فرط الوجد الذي بقلبي وبكيت بين يديها فبكت رحمـًة وقالـت: واهللا

شيٌء مـن الغـرام إال وفـي قلبـي أكثـر منـه ولكـن كيـف أعمـل، واهللا مـا لـي مـن سـبيل غيـر أنـي أراك فـي كـل 
  شهٍر مرٍة.



ثــم دفعــت إلــي ورقــًة وقالــت: خــذ هــذه إلــى فــالن الفالنــي فأنــه وكيلــي وأقــبض منــه مــا فيهــا فقلــت: لــيس لــي 
يكون فيه وصولك إلـي وأن كـان فيـه تعـٌب ثـم  حاجة بمال ومالي وروحي فداك، فقالت: سوف أدبر لك أمراً 

ودعتــي وانصــرفت فجئــت إلــى الشــيخ وأخبرتــه بمــا جــرى فجــاء معــي إلــى دار المتوكــل فرأيتهــا هــي والمكــان 
الذي دخلت فيه الجارية فصار الشيخ متحيرًا في حيلٍة يفعلها فرأى خياطًا قبل الشباك المطل على الشـاطئ 

رادك ولكـن أفتـق جيبـك وتقـدم إليـه وقـل لـه أن يخيطـه فـإذا خاطـه فـادفع لـه وعنده صناٌع فقال: بهـذا تنـال مـ
عشرة دنانيٍر فقلت: سمعًا وطاعـًة، ثـم توجهـت إلـى الخيـاط وأخـذت معـي شـقتين مـن الـديباج الرومـي وقلـت 

  له: فصل لي هاتين أربعة مالبٍس اثنين فرجية واثنين غير فرجية.
تهــا أعطيتــه أجريتهــا زيــادة عــن العــادة بكثيــٍر، ثــم مــد يــده إلــى فلمــا فــرغ الخيــاط مــن تفصــيل المالبــس وخياط

تلك المالبس فقلت: خذها لك ولمن حضر عندك، وصـرت أقعـد عنـده وأطيـل القعـود معـه ثـم فصـلت عنـده 
غيرها وقلت له: علقه على وجه الدكان لمن ينظـره فيشـتريه ففعـل، وصـار كـل مـن خـرج مـن قصـر الخليفـة 

هبته له حتى البواب، فقـال الخيـاط: يـا مـأمن األيـام أريـد يـا ولـدي أن تصـدقني وأعجبه شيٌء من المالبس و 
حديثك ألنك فصلت عندي مائة حلٍة ثمينٍة ولك حلٌة تساوي جملًة من المـال ووهبـت غالبهـا للنـاس وهـذا مـا 
هو فعل تاجٍر ألن التـاجر يحاسـب علـى الـدرهم ومـا مقـدار رأس مالـك حتـى تعطـي هـذه العطايـا ومـا يكـون 

 ؟مكسبك في كل يوٍم فأخبرني خبرًا صحيحًا حتى أعاونك على مرادك ثم قـال: أناشـدك اهللا أمـا أنـت عاشـقٌ 
قلــت: لجاريــٍة مــن جــواري قصــر الخليفــة فقــال: قــبحهن اهللا كــم يفــتن النــاس ثــم قــال:  ؟قلــت: نعــم، فقــال: لمــن

ـــال: ويـــاله هـــذه عـــوا ؟هـــل تعـــرف اســـمها ـــه فق ـــي، فوصـــفتها ل ـــال: صـــفها ل ـــة المتوكـــل قلـــت: ال فق دة الخليف
والمحظية عنده لكن لها مملوك فأجعل بينك وبينه صداقًة لعله يكون سببًا في اتصالك بهـا فبينمـا نحـن فـي 
الحديث وٕاذا بالملوك مقبٌل من الخليفة وهو كأنه القمر في ليلة أربعـة عشـر وبـين يـدي الثيـاب التـي خاطهـا 

صــار ينظــر إليهــا ويتأمــل ثــم أقبــل علــي فقمــت وســلمت لــي الخيــاط وكانــت مــن الــديباج مــن ســائر األلــوان ف
قلـت: نعـم فأخـذ منهـا خمسـٌة وقـال:  ؟فقلت: رجٌل من التجـار، قـال: أتبيـع هـذه الثيـاب ؟عليه فقال: من أنت

فقلت: هي هدية منـي إليـك عقـد صـحبٍة بينـي وبينـك ففـرح بهـا ثـم جئـت إلـى بيتـي وأخـذت لـه  ؟بكم الخمسة
ليواقيت قيمته ثالثة أالف ديناٍر وتوجهت به إليه فقبل مني ثم أخذني ودخل بي ملبوسًا مرصعًا بالجواهر وا

فقلـت لـه: رجـًال مـنهم فقـال: قـدر ابنـي أمـرك فقلـت:  ؟مـا اسـمك بـين التجـار حجرًة في داخل القصر وقال: 
ر قــال: أنــك أهــديت لــي شــيئًا كثيــرًا ملكــت قلبــي بــه وقــد صــح عنــدي أنــك أبــو الحســن الخراســاني أكثــ ؟لمــاذا

فـو اهللا التـي تبكـي مـن أجلهـا عنـدها مـن الغـرام بـك  ؟الصيرفي، فبكيت يا أمير المؤمنين فقال لي: لـم تبكـي
أكثر مما عنـدك مـن الغـرام بهـا وأعظـم وقـد شـاع عنـد جميـع جـواري القصـر خبرهـا معـك. ثـم قـال لـي: وأي 

داري، فلمــا أصــبحت  فقلــت: أريــد أنــك تســاعدني فــي بليتــي فوعــدني إلــى الغــد، فمضــيت إلــى ؟شــيٍء تريــد
وتوجهت إليه ودخلت حجرته قـال: أعلـم أنهـا لمـا فرغـت مـن خـدمتها عنـد الخليفـة بـاألمس ودخلـت حجرتهـا 

  حدثتها بحديثك جميعه وقد عزمت على االجتماع بك فاقعد عندي إلى آخر النهار فقعدت عنده.



ن حلــل الخليفــة فألبســني إياهــا فلمــا جــن الليــل إذا بــالمملوك أتــى ومعــه قمــيٌص منســوٌج مــن الــذهب وحلــٌة مــ
وبخرنــي فصــرت أشــبه بالخليفــة ثــم أخــذني إلــى محــٍل فيــه الحجــر صــفين مــن الجــانبين وقــال: هــذه حجــرة 
الجواري الخواص فإذا مررت عليها فضع على كل باٍب من األبواب حبـًة مـن الفـول ألنـه مـن عـادة الخليفـة 

 أن يفعل هكذا في كل ليلٍة.

 

  ستين بعد التسعمائة وفي الليلة الواحدة وال
قالت: بلغني أيها الملك السـعيد أن المملـوك لمـا قـال ألبـي الحسـن: فـإذا مـررت عليهـا فضـع علـى كـل بـاٍب 
من األبواب حبًة من الفول ألن من عادة الخليفة أن يفعل هكذا إلى أن تـأتي إلـى الـدرب الثـاني الـذي علـى 

قدمت إليها فمسها بيدك أن شئت فعد األبواب فهي كـذا  يدك اليمنى فترى حجرًة عتبة بابها من المرمر فإذا
وكذا بابًا فأدخل الباب الذي عالمته كذا وكذا فتراك صاحبتك وتأخذك عندها، وأمـا خروجـك فـإن اهللا يهـون 

  علي فيه ولو أخرجك في صندوٍق.
لحجـر ثم تركني ورجع وصرت أمشي وأعد األبواب واضع على كل باٍب حبة فـوٍل: فلمـا صـرت فـي وسـط ا

سمعت ضجًة عظيمًة ورأيت ضوء شموع وأقبل ذلك الضوء نحوي حتى قرب منـي فتأملتـه فـإذا هـو الخليفـة 
علـى  ؟وحوله الجواري ومعهن الشموع فسمعت واحدًة منهن تقول لصاحبتها: يا أختي هـل نحـن لنـا خليفتـان

رتـي كعادتـه، وفـي أن الخليفة قد جـاز حجرتـي وشـممت رائحـة العطـر والطيـب ووضـع حبـة الفـول علـى حج
هذه الساعة أرى ضوء شموع للخليفة وها هو مقبٌل. فقالـت: أن هـذا األمـر عجيـب ألن التزيـي بـزي الخليفـة 
ال يجسر عليه أحٌد، ثم قرب الضوء مني فارتعدت أعضائي وٕاذا بخادٍم يصيح على الجواري ويقول: ههنـا، 

وصـلوا إلـى بيـت صـاحبتي فسـمعت الخليفـة  فانعطفوا إلـى حجـرٍة مـن الحجـر ودخلـوا ثـم خرجـوا ومشـوا حتـى
فقالوا: هذه حجرة شجرة الدر فقال: نادوها فنادوها فخرجت وقبلـت أقـدام الخليفـة فقـال  ؟يقول: حجرة من هذه
فقالت: أن لم يكن لحضرتك والنظر إلى طلعتك فال أشرب فـأنني ال أميـل إلـى الشـراب  ؟لها: أتشربين الليلة

  : ادفع لها العقد الفالني.في هذه الليلة، فقال للخازن
ثــم أمــر بالــدخول إلــى حجرتهــا فــدخلت بــين الشــموع وٕاذا بجاريتهــا أمــامهم وضــوء وجههــا غالــٌب علــى ضــوء 

ثــم قبضــت علــي وأخــذتني إلــى حجــرٍة مــن الحجــر وقالــت  ؟الشــمعة التــي بيــدها فقربــت منــي وقالــت: مــن هــذا
هللا يـــا مـــوالتي أن تحقنـــي دمـــي وترحمينـــي فقلبـــت األرض بـــين يـــديها وقالـــت لهـــا: أناشـــدك ا ؟لـــي: مـــن أنـــت

فقلــت: ال واهللا مــا أنــا  ؟وتتقربــي إلــى اهللا بانقــاذ مهجتــي وبكيــت فزعــًا مــن المــوت، فقالــت: ال ريــب أنــك لــٌص 
فقالت: أصدقني خبرك وأنا أجعلـك فـي أمـاٍن، فقلـت: أنـا جاهـٌل أحمـٌق  ؟لٌص فهل ترين علي أثر اللصوص

  رين مني حتى وقعت في هذه الورطة، فقالت: قف هنا أجيء إليك.قد حملتني الصبابة وجهلي على ما ت
ثــم خرجــت وجــاءتني بثيــاب جاريــٍة مــن جواريهــا وألبســتني تلــك الثيــاب فــي تلــك الزاويــة وقالــت: تعــال خلفــي 
فمشيت خلفها حتـى وصـلت إلـى حجرتهـا وقالـت: ادخـل هنـا فـدخلت حجرتهـا فجـاءت بـي إلـى سـريٍر وعليـه 

قلــت: بلــى قالــت: قــد حقــن اهللا  ؟س ال بــأس عليــك أمــا أنــت أبــو الحســن الخراســانيفــرٌش عظــيٌم وقالــت: أجلــ



دمك أن كنت صادقًا ولم تكن لصًا فأنك تهلك ال سيما وأنت في زي الخليفة ولباسـه وبخـوره، وأمـا أن كنـت 
أبــا الحســن الخراســاني الصــيرفي فأنــك قــد أمنــت وال بــأس عليــك فأنــك صــاحب شــجرة الــدر التــي هــي أختــي 

ا ال تقطع خبرها عنك أبدًا وتخبرنا كيف أخذت منك المال ولم تتغير وكيف جئـت وراءهـا إلـى الشـاطئ فأنه
وأومأت لها إلـى األرض تعظيمـًا وفـي قلبهـا منـك الحـب أكثـر ممـا فـي قلبـك منهـا، ولكـن كيـف وصـلت إلـى 

يــا ســيدتي أنــي أنــا فقلــت: واهللا   ؟ههنــا بأمرهــا أم بغيــر أمرهــا بــل خــاطرت بنفســك ومــا مــرادك مــن االجتمــاع
الذي خاطرت بنفسي وما غرضي من االجتماع بها إال النظر واإلستماع لحديثها فقالت: أحسنت فقلـت: يـا 
ســيدتي اهللا شــهيد علــى مــا أقــول أن نفســي لــم تحــدثني فــي شــأنها بمعصــيٍة، فقالــت: بهــذه النيــة نجــاك اهللا 

جرة الدر وقولي لها: أن أختـك تسـلم عليـك ووقعت رحمتك في قلبي، ثم قالت لجاريتها فالنه: أمضي إلى ش
  فتفضلي عندها في هذه الليلة على جري عادتك فأن صدرها ضيٌق.

فتوجهت إليهـا ثـم عـادت وأخبرتهـا أنهـا تقـول: متعنـي اهللا بطـول حياتـك وجعلنـي فـداك اهللا لـو دعـوتيني إلـى 
للجارية: أرجعـي إليهـا وقـولي  غير ما توقفت لكن يضرني صداع الخليفة وأنت تعلمين منزلتي عنده، فقالت

لها: أنه ال بـد مـن حضـورك لسـٍر بينـك وبينهـا، فتوجهـت إليهـا الجاريـة وبعـد سـاعٍة جـاءت الجاريـة ووجههـا 
  يضيء كأنه البدر فقابلتها واعتنقتها وقالت: يا أبا الحسن أخرج إليها وقبل يديها.

ن فلمـا رأتنـي ألقـت نفسـها علـي وضـمتني وكنت في مخدٍع في داخل الحجـرة فخرجـت إليهـا يـا أميـر المـؤمني
ثم قالت: حدثني بما جـرى لـك، فحـدثتها  ؟إلى صدرها وقالت لي: كيف صرت بلباس الخليفة وزينته وبخوره

بما جرى لي وبمـا قاسـيته مـن الخـوف وغيـره فقالـت: يعـز علـيَّ مـا قاسـيته مـن أجلـي والحمـد هللا الـذي جعـل 
  ولك في منزلي ومنزل أختي.العاقبة إلى السالمة وتمام السالمة دخ

ثم أخذتني إلى حجرتها وقالت ألختها: أني قد عاهدته أن ال أجتمع معه في الحرام ولكن كما خاطر بنفسه 
  وارتكب هذا الهول ألكونن أرضًا لوطء قدميه وترابًا على نعليه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  التسعمائة وفي الليلة الثانية والستين بعد 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة قالــت ألختهــا: أنــي قــد عاهدتــه أنــي ال أجتمــع معــه فــي الحــرام 
ولكــن كمــا خــاطر بنفســه وارتكــب هــذه األهــوال ألكــونن أرضــًا لــوطء قدميــه وترابــًا لنعليــه، فقالــت لهــا أختهــا: 

اجتمــع معــه فــي الحــالل، فــال بــد أن أبــذل  بهــذه النيــة تجــاه اهللا تعــالى فقالــت: ســوف تــرين مــا أصــنع حتــى
  مهجتي في التحيل.

فبينمــا نحــن فــي الحــديث وٕاذا بضــجٍة عظيمــٍة فالتفتنــا فرأينــا الخليفــة قــد جــاء يريــد حجرتهــا مــن كثــرة مــا هــو 
كلٌف بها فأخذتني يـا أميـر المـؤمنين ووضـعتني فـي سـرداٍب وطبقتـه علـي وخرجـت تقابـل الخليفـة فالقتـه ثـم 

يديه وخدمته ثم أمرت بإحضار الشراب، وكان الخليفة يحب جاريًة اسمها البنجـة وهـي أم  جلس فوقفت بين
المعتز باهللا وكانت الجارية قد هجرته وهجرها فلعز الحسن والجمال تصالحه والمتوكل لعـزة الخالفـة والملـك 



ظائرهـا مـن الجـواري ال يصالحها وال يكسر نفسه لها مع أن في قلبه منها لهيب النار ولكنه تشـاغل عنهـا بن
والــدخول إلــيهن فــي حجــراتهن، وكــان يحــب غنــاء شــجرة الــدر فأمرهــا بالغنــاء وتناولــت العــود وشــدت األوتــار 

  وغنت بهذه األشعار: 
 فلما انقضى ما بيننا سكن الدهـر  عجبت لسعي الدهر بيني وبينهـا

 وزرتك حتى قيل ليس له صبـر  هجرتك حتى قيل ال يعرف الهوى

 ويا سلوة األيام موعدك الحشـر  زدني جـوًى كـل لـيلةٍ  فيا حبها

 رخيم الحواشي ال هراء وال نزر  لها بشٌر مثل الحرير ومنـطـقٌ 

 السحـر فعوالن باأللباب ما يفعل  وعينان قال اهللا كونا فـكـانـتـا

وال لطــف اهللا تعــالى فلمــا ســمعها الخليفــة طــرب طربــًا شــديدًا وطربــت أنــا يــا أميــر المــؤمنين فــي الســرداب، ولــ
  لصحت وافتضحنا، ثم أنشدت هذه األبيات: 
 إليه وهل بعد العنـاق تـدانـي  أعانقه والنفس بعـد مـشـوقةٌ 

 فيشتد ما ألقى من الـهـيمـان  وألثم فاه كي تزول حـرارتـي

 سوى أن ترى الروحان يمتزجان  كأن فؤادي ليس يبري غلـيلـه

يا شجرة الدر فقالت: أتمنى عليك عتقـي يـا أميـر المـؤمنين لمـا فيـه الثـواب  فطرب الخليفة وقال: تمني عليَّ 
فقال: أنت حرٌة لوجه اهللا تعالى فقبلت األرض بين يديه فقال: خذي العود وقولي لنا شـيئًا فـي شـأن جـاريتي 

  ن: التي أنا متعلٌق بهواها والناس تطلب رضاي وأنا أطلب رضاها، فأخذت العود وأنشدت هذين البيتي
 على كل أحوالي فال بد لي منك  أيا ربة الحسن التي اذهبت نسكي

 بالـمـلـك وأما بعٍز وهو أليق  فأما بذل وهو أليق بـالـهـوى

فطــرب الخليفــة وقــال: خــذي العــود وغنــي شــهرًا يتضــمن شــرح حــال مــع ثــالث جــوار ملكــن قيــادي ومــنعن  
ها لهــا منــاظرة، فأخــذت العــود، وأطربــت بالنغمــات، رقــادي وهــن: أنــت وتلــك الجاريــة أهــاجرة وأخــرى ال أســمي

 وأنشدت هذه األبيات: 

 وحللن من قلبي أعز مكـان  ملك الثالث الغانيات عنانـي

 وأطيعن وهو في عصيانـي  ما لي مطاوع في البرية كلها

 وبه غلبن أعز من سلطاني  ما ذاك إال أن سلطان الهوى

حاله غاية العجب ومال به إلى مصالحة الجارية الهاجرة الطـرب ثـم فتعجب الخليفة من موافقة هذا الشعر ل
خرج وقصد حجرتها فسبقته جاريٌة وأخبرتها بقدوم الخليفة فأسـتقبلته وقبلـت األرض بـين يـده ثـم قبلـت قدميـه 

  فصالحها وصالحته. هذا ما كان من أمره.



أنـي صـرت حــرًة بقـدومك المبــارك  وأمـا مـا كــان مـن أمـر شــجرة الـدر فأنهــا جـاءت إلـي وهــي فرحانـٌة وقالــت:
  ولعل اهللا يعينني على ما أدبره حتى اجتمع بك في الحالل فقلت: الحمد هللا.

فبينما نحن في الحديث وٕاذا بخادمها قد دخل علينـا فحـدثناه بمـا جـرى لنـا فقـال: الحمـد هللا الـذي جعـل آخـره 
يث وٕاذا بالجاريـة أختهـا وقـد جـاءت وكـان خيرًا ونسأل اهللا أن يتم ذلك بخروجـك سـالمًا فبينمـا نحـن فـي الحـد

اســمها فــاتر فقالــت: يــا أختــي كيــف نعمــل حتــى نخرجــه مــن القصــر ســالمًا فــأن اهللا تعــالى مــنَّ علــي بــالعتق 
وصرت حرًة ببركة قدومه فقالت لها: ليس لي حيلٌة في خروجه إال بأن ألبسـه ثيـاب النسـاء ثـم جـاءت ببدلـٍة 

م خرجـت يـا أميـر المـؤمنين فـي ذلـك الوقـت فلمـا جئـت إلـى وسـط القصـر من ثياب النساء فألبسـتني إياهـا ثـ
إذا بأمير المؤمنين جالٌس والخدم بين يديه فنظر إلي وأنكرنـي غايـة اإلنكـار وقـال لحاشـيته: اسـرعوا ائتـوني 
مـا بهذه الجارية فلما أتوا بي رفعـوا نقـابي فلمـا رآنـي عرفنـي وسـألني فأخبرتـه بـالخبر ولـم أخـف عليـه شـيئًا فل

سمع حـديثي تفكـر فـي أمـري ثـم قـام مـن وقتـه وسـاعته ودخـل حجـرة شـجرة الـدر فقـال: كيـف تختـارين علـي 
فقلبــت األرض بــين يديــه وحدثتــه بحــديثها مــن أولــه إلــى آخــره علــى وجــه ثــم انصــرف  ؟بعــض أوالد التجــار

ه كمـا أخبرتـه ودخل عليهـا خادمهـا وقـال: طيبـي نفسـًا أن صـاحبك لمـا حضـر بـين يـدي الخليفـة سـأله فـأخبر 
فقلـت: يـا  ؟حرفًا بحرٍف ثم رجع الخليفة وأحضرني بين يديه وقال: ما حملك على التجارة على دار الخالفـة

أمير المؤمنين حملني على ذلك جهلي والصبابة واإلقبال على عفوك وكرمـك ثـم بكيـت وقلبـت األرض بـين 
أحمد ابـن أبـي داؤد وزوجنـي بهـا وأمـر  يديه فقال: عفوت عنكما ثم أمرني بالجلوس فجلست فدعا بالقاضي

  بحمل جميع ما عندها إلي وزفوها علي في حجرتها.
وبعد ثالثة أياٍم خرجت ولقيت جميع ذلك إلى بيتي فجميع ما تنظره يـا أميـر المـؤمنين فـي بيتـي وتنكـره كلـه 

يتــذكرنا أو يــذكرنا مــن جهازهــا ثــم أنهــا قالــت لــي يومــًا مــن األيــام: اعلــم أن المتوكــل رجــٌل كــريٌم وأخــاف أن 
قالــت: أريــد أن  ؟عنــده أحــٌد مــن الحســاد فأريــد أن أعمــل شــيئًا يكــون فيــه الخــالص مــن ذلــك قلــت: ومــا هــو

اســتأذنه فــي الحــج والتوبــة مــن الغنــاء فقلــت لهــا: نعــم الــرأي الــذي أشــرت إليــه فبينمــا نحــن فــي الحــديث وٕاذا 
ت وخدمتـه فقـال لهـا: ال تنقطعـي عنـا فقالـت برسول الخليفة قد جاء في طلبها ألنه كان يحب غناءها فمضـ

سمعًا وطاعًة فاتفق أنها ذهبت إليـه فـي بعـض األيـام وكـان قـد أرسـل إليهـا علـى جـري العـادة فلـم أشـعر إال 
وقد جاءت مـن عنـده ممزقـة الثيـاب باكيـة العـين ففزعـت مـن ذلـك، وقـال: إنـا هللا وٕانـا إليـه راجعـون وتوهمـت 

أن المتوكـل قـد انقضـى  ؟فقالت: وأين المتوكل ؟ا: هل المتوكل غضب عليناأنه أمر بالقبض علينا فقلت له
حكمــه وانحــى رســمه فقلــت: أخبرينــي بحقيقــة األمــر فقالــت لــه: أنــه كــان جالســًا خلــف الســتارة يشــرب وعنــده 
الفـــتح بـــن خافـــان وصـــدقة بـــن صـــدقة فهجـــم عليـــه ولـــده المنتصـــر هـــو وجماعتـــه مـــن األتـــراك فقتلـــه وانقلـــب 

  ور والخد الجميل بالبكاء والعويل فهربت أنا والجارية وسلمنا اهللا.السرور بالشر 
ثـــم قمـــت فـــي الحـــال يـــا أميـــر المـــؤمنين وانحـــدرت إلـــى البصـــرة وجـــاءني الخبـــر بعـــد ذلـــك بوقـــوع فتنـــٍة بـــين  

المنتصــر والمســتعين فخفــت ونقلــت زوجتــي وجميــع مــالي إلــى البصــرة. وهــذه حكــايتي يــا أميــر المــؤمنين ال 
وال نقصتها حرفًا فجميع ما نظرته في بيتي يا أميـر المـؤمنين ممـا عليـه اسـم جـدك المتوكـل هـو زدتها حرفًا 



مــن نعمتــه علينــا ألن أصــل نعمتنــا مــن أصــول األكــرمين وأنــتم أهــل الــنعم ومعــدن الكــرم ففــرح الخليفــة بــذلك 
بـين يديـه فتعجــب  فرحـًا عظيمـًا وتعجـب مــن حديثـه ثـم أخرجــت للخليفـة الجاريـة وأوالدي منهـا فقبلــوا األرض

من جمالها واستدعى بدواة وقرطاس وكتب لنا برفع الخراج من أمالكنا عشرين سنًة ثم خرج الخليفة واتخذه 
 نديمًا إلى أن فرق الدهر بينهم وسكنوا القبور بعد القصور وسبحان الملك الغفور.

 

  حكاية قمر الزمان مع معشوقته
ان فـي قـديم الزمـان رجـٌل تـاجٌر اسـمه عبـد الـرحمن قـد رزقـه اهللا ومما يحكى أيضـًا أيهـا الملـك السـعيد أنـه كـ

بنتًا وولدًا فسمى البنت كوكب الصباح لشدة حسنها وجمالها وسمى الولد قمر الزمان لشدة حسنه ولما نظر 
ما أعطاهما اهللا من الحسن والجمال والبهاء واالعتـدال خـاف عليهمـا مـن أعـين النـاظرين وألسـنة الحاسـدين 

ماكرين وتحيل الفاسقين فحجبهمـا عـن النـاس فـي قصـٍر مـدة أربعـة عشـر سـنًة ولـم يرهمـا أحـٌد غيـر ومكر ال
والديهما وجاريٌة تتعاطى خدمتهما وكان والدهما يقرأ القرآن كمـا أنزلـه اهللا وكـذلك أمهمـا تقـرأ القـرآن فصـارت 

ب والفنـون واآلداب مـن والـديهما األم تقريئ ابنتها والرجل يقرئ ولده حتى حفظا القرآن وتعلما الخـط والحسـا
ولم يحتاجا إلى معلٍم فلما بلغ الولد مبلغ الرجـال قالـت المـرأة لزوجهـا التـاجر: إلـى متـى وأنـت حاجـب ولـدك 

فقــال لهــا: غــالٌم، قالــت: حيــث كــان غالمــًا لــم ال تأخــذه  ؟أهــو بنــٌت أم غــالمٌ  ؟قمــر الزمــان عــن أعــين النــاس
ى يعــرف النــاس ويعرفــوه ألجــل أن يشــتهر عنــدهم أنــه ابنــك وتعلمــه معــك إلــى الســوق وتقعــده فــي الــدكان حتــ

البيع والشراء وربما يحصل لك أمر فيكون الناس قد عرفوا أنه ولدك فيضم يده علـى مخلفاتـك وأمـا إذا مـت 
على هذه الحالة وقال للناس أنا ابن التاجر عبد الرحمن فأنهم ال يصدقونه بل يقولون: ما رأيناك وال نعـرف 

ولـدًا وتأخـذ أموالـك الحكـام ويصـير ولـدك محرومـًا وكـذلك البنـت، مـرادي أن أشـهرها عنـد النـاس لعـل  أن له
أحــدًا يكــون كفــؤًا لهــا يخطبهــا فنزوجهــا لــه ونفــرح بهــا فقــال لهــا: إنمــا فعلــت ذلــك مخافــًة عليهمــا مــن أعــين 

  الناس.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  لستين بعد التسعمائة وفي الليلة الثالثة وا
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن زوجـة التـاجر لمـا قالـت لـه ذلـك الكـالم قـال لهـا: إنمـا فعلـت ذلـك مخافـًة 

  عليهما من أعين الناس ألني محٌب لهما والمحب شديد الغيرات وقد أحسن قول من قال هذه األبيات: 
 ومنك ومن مكانك والزمان  أغار عليك من نظري ومني

 دومًا ما سئمت من التداني  ولو أني وضعتك في عيوني

 كفانـي إلى يوم القيامة ما  ولو واصلتني في كـل يومٍ 

فقالت له زوجته: توكل على اهللا وال بأس على من يحفظه اهللا وخذه في هذا اليوم معك إلـى الـدكان ثـم أنهـا 
في قلوب العاشـقين وأخـذه أبـوه معـه ومضـى بـه ألبسته بدلًة من أفخر المالبس فصار فتنًة للناظرين وحسرًة 



إلى السوق فصار كل من رآه يفتـتن بـه ويتقـدم إليـه ويبـوس يـده ويسـلم عليـه وصـار أبـوه يشـتم النـاس حيـث 
يتبعنه لقصد الفرجة وصار البعض من الناس يقول: أن الشمس قد طلعت في المحـل الفالنـي وأشـرقت فـي 

لجهــة الفالنيــة والــبعض يقــول: ظهــر هــالل العيــد علــى عبــاد اهللا الســوق، والــبعض يقــول: مطلــع البــدر فــي ا
وصــاروا يلمحــون إلــى الولــد بــالكالم ويــدعون لــه وقــد حصــل ألبيــه خجــٌل مــن كــالم النــاس وال يقــدر أن يمنــع 
أحـدًا مــنهم عــن الكـالم وصــار يشــتم أمـه ويــدعو عليهــا ألنهـا هــي التــي كانـت ســببًا فــي خروجـه والتفــت أبــوه 

دحمين عليه خلفه وقدامه وهو ماٍش إلى أن وصل إلى الدكان ففتح الدكان وجلس وأجلـس فرأى الخالئق مز 
ولده قدامه والتفت إلى الناس فرآهم قد سدوا الطريق وصار كل من مر به من رائٍح وغاٍد يقـف قـدام الـدكان 

ثلــين بقــول مــن وينظــر إلــى ذاك الوجــه الجميــل وال يقــدر أن يفارقــه وانعقــد عليــه اجمــاع النســاء والرجــال متم
  قال: 

 وقلت لنا يا عبدي أتقون  خلقت الجمال لنا فـتـنةً 

  فكيف عبادك ال يعشقون  وأنت جميٌل تحب الجمال

فلمــا رأى التــاجر عبــد الــرحمن النــاس مــزدحمين عليــه وواقفــين صــفوفًا نســاًء ورجــاًال لديــه شاخصــين لولــده  
يصـنع فلـم يشـعر إال ورجـٌل درويـٌش مـن السـياحين  خجل غاية الخجل وصار متحيرًا في أمره ولـم يـدر مـاذا

وعليه شعار عباد اهللا الصالحين وقد أقبل عليه من طرف الشوق ثم تقدم إليه التاجر وصار ينشـد األشـعار 
ويرخي الدموع الغزار فلما رأى قمر الزمان كأنه قضيب البـان نابـٌت علـى قضـيٍب مـن الزعفـران أفـاض دمـع 

 : العين وأنشد هذين البيتين

 شبيه بـدٍر إذا تـألأل  رأيت غصنًا على كئيب

  فقلت لي لي فقال ال ال  فقلت ما االسم قال لولو

ثــم أن الــدرويش صــار يمشــي الهوينــا ويمســح شــيبته بيــده اليمنــى فانشــق لهيبتــه قلــب الرخــام، فلمــا نظــر إلــى 
  الغالم اندهش منه العقل والنظر وانطبق عليه قول الشاعر: 

 من وجهه هالل عيد الفطر هل مليح فـي مـحـلٍ فبينما ذاك ال

 معتمدًا في مشيه على مـهـل إذا بشيٍخ ذي وقـار قـد أهـل

 يرى عـلـيه أثـر الـزهـد

 وخاض في الحرام والـحـالل قد مارس األيام والليالي

 ورق حتى صار كـالـحـالل وهام بالـنـسـاء والـرجـال

 وعاد عظمًا بالباقـي جـلـد

 الشـيخ عـنـده يرى صـبـيا ان في ذا الفن مغربياً وك

 في الخصلتين مـاهـرًا عـويا وفي محبة الـنـسـاء عـذرياً 



 فزينـب لـديه مـثــل زيد

 ويندب الربع ويبكي الـدمـنـا يهيم بالحسنا ويهوى الحسنا

 مع الصبا إلى هناك أو هـنـا تخاله من فرط شوٍق غصـنـا

 ع الصـلـدإن الجمود من طبا

 مستيقظًا في أمـره بـصـيرا وكان في فن الهوى خبيراً 

 وعانق الظـبـية والـغـريرا وجاب منه السهل والعـسـيرا

 وهام بالشيب معًا والـمـراد

ثــم تقــدم إلــى الولــد وأعطــاه عــرق ريحــاٍن فمــد أبــوه يــده إلــى جيبــه وأخــرج لــه مــا تيســر مــن الــدراهم وقــال: خــذ 
اذهـب إلـى حـال سـبيلك فأخـذ منـه الـدرويش الـدراهم وجلـس علـى مصـطبة الـدكان قـدام نصيبك يـا درويـش و 

الولد وصار ينظر إليه ويبكي ويتحسر حسراٍت متتابعٍة ودموعه كالعيون النابعة فصـارت النـاس تنظـر إليـه 
وتعترض عليه وبعضهم يقول: كـل الـدراويش فسـاق وبعضـهم يقـول: أن الـدرويش فـي قلبـه مـن عشـق الولـد 

راق، وأمـا أبـوه فأنـه لمــا عـاين هـذا الحـال قـام وقــال: قـم يـا ولـدي حتـى نقفــل الـدكان ونـروح إلـى بيتنــا وال احتـ
ينبغي لنا في هذا اليوم بيٌع وال شراٌء اهللا تعالى يجازي أمك بما فعلـت معنـا فأنهـا هـي التـي تسـببت فـي هـذا 

التـاجر دكانـه وأخـذ ولـده ومشـى فتبعهمـا كله، ثم قال: يا درويش قم حتى أقفل الدكان، فقام الـدرويش وقفـل 
الــدرويش والنــاس إلــى أن وصــال إلــى منزلهمــا فــدخل الولــد المنــزل والتفــت التــاجر إلــى درويــش وقــال لــه: مــا 

فقال: يـا سـيدي أريـد أن أكـون ضـيفك فـي هـذه الليلـة والضـيف ضـيف  ؟وما لي أراك تبكي ؟تريد يا درويش
  هللا ادخل يا درويش.اهللا تعالى فقال التاجر: مرحبًا بضيف ا

  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
  وفي الليلة الرابعة والستين بعد التسعمائة 

قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن الـدرويش لمـا قـال للتـاجر والـد قمـر الزمـان: أنـا ضـيف اهللا قـال التـاجر: 
إذا كـان هـذا الـدرويش عاشـقًا للولـد وطلـب منـه مرحبًا بضيف اهللا، أدخل يا درويش وقال التاجر في نفسه: 

  فاحشًة فال بد أن أقتله في هذه الليلة وأخفي قبره وأن كان ما عنده فساٌد فإن الضيف يأكل نصيبه.
ثـــم أنـــه أدخـــل الـــدرويش هـــو وقمـــر الزمـــان قاعـــًة وقـــال البنـــه قمـــر الزمـــان: ســـر يـــا ولـــدي واجلـــس بجانـــب  

من عندكما فـأن طلـب منـك فسـادًا فأنـا أكـون نـاظرًا لكمـا مـن الطاقـة الدرويش وناغشه والعبه بعد أن أخرج 
المطلة على القاعة فأنزل إليه وأقتله، ثم أن الولد لما اختلى به درويش في تلك القاعـة وقعـد بجانبـه فصـار 
الدرويش ينظـر إليـه ويتحسـن ويبكـي وٕاذا كلمـه الولـد يـرد عليـه برفـٍق وهـو يـرتعش ويلتفـت إلـى الولـد ويتنهـد 
ويبكي إلـى أن أتـى العشـاء فصـار يأكـل وعينـه علـى الولـد وال يفتـر عـن البكـاء فلمـا مضـى ربـع الليـل وفـرغ 
الحديث وجاء وقت النوم قال أبو الولد: يا ولدي تقيد بخدمة عمك الدرويش وال تخالفـه وأراد أن يخـرج فقـال 

ائمـًا عنـدك ربمـا تشـتهي نفسـك له الدرويش: يا سيدي خذ ولـدك معـك أو نـم عنـدنا، قـال: ال هـا هـو ولـدي ن



شــيئًا فولــدي يقضــي حاجتــك ويقــوم بخــدمتك، ثــم خــرج وخالهمــا وقعــد فــي قاعــٍة ثانيــٍة فيهــا طاقــٌة تطــل علــى 
  القاعة التي هما فيها هذا ما كان من أمر التاجر.

وأمــا مــا كــان مــن أمــر الولــد فأنــه تقــدم إلــى الــدرويش وصــار يناغشــه ويعــرض عليــه نفســه فاغتــاظ الــدرويش 
أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم اللهـم أن هـذا منكـرًا ال يرضـيك أبعـد عنـي  ؟وقال له: ما هذا الكالم يا ولدي

يا ولدي ثم قام الدرويش من مكانه وقعد بعيدًا عن الولد فتبعه الولد ورمى روحه عليه وقـال لـه: ألي شـيٍء 
الـدرويش وقـال لـه: أن لـم تمتنـع عنـي فـازداد غـيظ  ؟يا درويش تحرم نفسك من لذة وصالي وأنا قلبي يحبـك

ناديـــت أبـــاك وأخبرتـــه بخبـــرك فقـــال لـــه: أن أبـــي يعـــرف أننـــي بهـــذه الصـــفة وال يمكـــن أن يمنعنـــي وال جبـــر 
فقــال لــه: واهللا يــا ولــدي مــا أفعــل ذلــك ولــو قطعــت بالســيوف  ؟بخــاطري ألي شــيء تمتنــع عنــي أمــا أعجبتــك

 البواتر وأنشد قول الشاعر: 

 وأناثًا ولست بالمـتـوانـي  ح ذكوراً أن قلبي يهوى المال

 زانـي لم أكن الئطًا وال أنا  بل أراهم أصائًال وبـكـوراً 

ثم بكى وقال: قم افتح لي الباب حتى أروح إلى سبيلي أنا ما بقيت أنام فـي هـذا المكـان ثـم قـام علـى قدميـه 
في ورقة شفائفي، ثم كشف لـه فتعلق به الولد وصار يقول له: انظر الشراق وجهي وحمرة خدي ولين معاط

عن ساق يخجل الخمر والسلقي ورنا إليه بلحٍظ يعجز السـحر والراقـي وكـان بـديع الجمـال كثيـر الـدالل كمـا 
  قال فيه بعض من قال: 

 عن ساقه كاللؤلؤ الـبـراق  لم أنسه مذ قام يكشف عامداً 

  إن القيامة يوم كشف الساقي  ال تعجبوا من أن تقوم قيامتي

ين له الغالم صدره وصار يقول لـه: انظـر إلـى نهـودي فأنهـا أحسـن مـن نهـود البنـات وريقـي أحلـى مـن ثم ب
ــا وعليــك األمــان مــن الــردى وأتــرك هــذه الــبالد فأنهــا بئســت العــادة  الســكر النبــات فــدع الــورع والزهــادة وخلن

ويخفـي وجهـه ويقـول: وصارت يريه ما خفي من محاسنه ويبديه ويثني عنان عقله والدرويش لم يلتفت إليـه 
أعــوذ بــاهللا اســتح يــا ولــدي أن هــذا الشــيء حــراٌم ال أفعلــه وال فــي مــن النســك والعبــادة واغتــنم وصــالي وتمــل 

  بجمالي وال تخف من الشيء أبدا المنام فشدد عليه الغالم فأنفلت الدرويش وأستقبل القبلة وصار يصلي.
إليه فنوى الصـالة مـرًة ثانيـًة وصـلى ركعتـين ولـم يـزل فلما رآه تركه حتى صلى ركعتين وسلم وأراد أن يتقدم 

هـل مـرادك أن تطيـر إلـى السـحاب أضـعت  ؟يفعل هكذا ثالثًا ورابعًا وخامسًا فقال له الولد: وما هذه الصـالة
حظنا وأنت طول الليل في المحراب ثم أن الغـالم ارتمـى عليـه وصـار يبوسـه بـين عينيـه فقـال لـه: يـا ولـدي 

ــم تفعــل بــي مــا أريــد أنــادي أبــي وأقــول لــه: أن أخــز عنــك الشــيطان و  عليــك بطاعــة الــرحمن فقــال لــه: أن ل
الدرويش يريد أن يفعل بي الفاحشة فيدخل عليك ويضربك حتى يكسـر عظمـك علـى لحمـك، كـل هـذا وأبـوه 
ينظــر بعينيــه ويســمع بأذنيــه فثبــت عنــد أبــا الولــد أن الــدرويش مــا عنــده فســاد وقــال فــي نفســه: لــو كــان هــذا 

  ويش مفسدًا ما كان يتحمل هذه المشقة كلها.الدر 



ثم أن الولد صار يحاول الدرويش ولكما نوى الصالة قطعها عليه حتى اغتاظ الدرويش غايـة الغـيظ علـى  
الولـد وضـربه فبكــى الولـد فـدخل عليــه أبـوه ومسـح دموعــه وأخـذ بخـاطره وقــال للـدرويش: يـا أخــي حيـث أنــك 

فقـال لـه الـدرويش: نعـم  ؟فهـل لهـذا مـن سـبب ؟سـر حـين رأيـت ولـديعلى هذه الحالة ألي شيٍء تبكي وتتح
أنا لما رأيتك تبكـي عنـد رؤيتـه ظننـت فيـك السـوء، فـأمرت الولـد بهـذا األمـر حتـى أجربـك واضـمرت أنـي إذا 
رأيتـك تطلــب منـه فاحشــًة أدخـل عليــك وأقتلـك فلمــا رأيتــك مـا وقــع منـك عرفــت أنـك مــن الصـالح علــى غايــٍة 

ن تخبرني بسبب بكائك، فتنهد الدرويش وقال له: يـا سـيدي ال تحـرك علـي سـاكن الجـراح ولكن باهللا عليك أ
فقــال: ال بــد أن تخبرنــي فقــال لــه: اعلــم أننــي درويــٌش ســياٌح فــي الــبالد واألقطــار العتبــر بآثــار خــالق الليــل 

وفيهــا مــن  والنهــار فــاتفق أننــي دخلــت مدينــة البصــرة فــي يــوم جمعــة ضــحوة النهــار فرأيــت الــدكاكين مفتوحــةً 
سائر األصناف والبضائع والمأكول والمشروب وهـي خاليـٌة لـيس فيهـا رجـٌل وال امـرأٌة وال بنـٌت وال ولـٌد ولـيس 
في الشوارع كالٌب وال قطٌط وال حس حسيٍس وال أنس أنيٍس، فتعجبت من ذلك وقلت: يـا تـرى أيـن راح أهـل 

عـًا فأخـذت عيشـًا سـخنًا مـن فـرن خبـاٍز ودخلـت وكنـت جائ ؟وما فعل اهللا بهم ؟هذه المدينة بقططهم وكالبهم
دكان زيات وبسسـت العـيش بالسـمن والعسـل وأكلـت وطلعـت دكـان شـرباٍت فشـربت مـا أدرت، ورأيـت القهـوة 
مفتوحـًة فــدخلتها ورأيــت فيهــا البكــارج علــى النــار ممتلئـًة بــالقهوة، ولــيس فيهــا أحــٌد فشــربت كفــايتي وقلــت: أن 

المدينة أتاهم الموت فماتوا كلهم في هذه السـاعة أو خـافوا مـن شـيٍء نـزل هذا الشيء عجيٌب كأن أهل هذه 
  بهم فهربوا وما قدروا أن يقفلوا دكاكينهم.

فبينما أنا أفكر في هذا األمر وٕاذا بصوت نوبٍة تدق فخفت واختفيت حصـًة مـن الزمـان، وصـرت أنظـر مـن 
جًا من غيـر غطـاٍء بـل مكشـوفات الوجـوه خالل الخروق فرأيت جواٍر كأنهن األقمار قد مشين في السوق زو 

ومـن أربعـون زوجـًا بثمـانين جاريـٍة ورأيـت وليـدًة راكبـًة علـى جـواٍد ال يقـدر أن ينقـل أقدامـه ممـا عليـه وعليهـا 
من الذهب والفضة والجواهر وتلك الوليدة مكشوفة الوجـه مـن غيـر غطـاٍء وهـي مزينـٌة بـأفخر الزينـة والبسـًة 

قـــٌد مـــن الجـــوهر وفـــي صـــدرها قالئـــٌد مـــن الـــذهب وفـــي يـــديها أســـاوٌر تضـــيء أفخـــر الملبـــوس وفـــي عنقهـــا ع
كــالنجوم وفــي رجليهــا خالخــٌل مــن الــذهب مرصــعٌة بالمعــادن والجــواري قــدامها وخلفهــا وعــن يمينهــا وشــمالها 

  وبين يديها جاريٌة مقلدٌة بسيٍف عظيٍم قبضته زمرٌد وعالئقه من ذهٍب مرصٍع بالجواهر.
إلــى الجهــة التــي قــدامي حبســت عنــان الجــواد وقالــت: يــا بنــاتي قــد ســمعت حــس  فلمــا وصــلت تلــك الصــبية

شــيٍء فــي داخــل الــدكان ففتشــنه لــئال يكــون فيــه أحــٌد مســتخف ومــراده يتفــرج علينــا ونحــن مكشــوفات الوجــوه 
يـا ففتشن الدكان الذي قدام القهوة التي أنا مستخٌف فيها وبقيت أنا خائفًا فرأيتهن قد خرجن برجل وقلن لها: 

ســيدتنا قــد رأينــا هنــا رجــل وهــا هــو بــين يــديك فقالــت للجاريــة التــي معهــا الســيف: أرمــي عنقــه فتقــدمت إليــه 
الجاريــة وضــربت عنقــه، ثــم تركتــه مطروحــًا علــى األرض ومضــين ففزعــت أنــا لمــا رأيــت هــذه الحالــة ولكــن 

جــت النــاس فــي تعلــق قلبــي بعشــق الصــبية وبعــد ســاعٍة ظهــر النــاس وصــار كــل مــن لــه دكــان يــدخلها ودر 
األسواق والتموا على المقتول يتفرجون عليه فخرجت أنا من المكـان الـذي كنـت فيـه سـرًا ولـم ينتبـه لـي أحـدًا 
ولكــن تمالــك قلبــي عشــق تلــك الصــبية فصــرت أتجســس عليهــا ســرًا فلــم يخبرنــي أحــٌد عنهــا بخبــٍر، ثــم أنــي 



رأيته أشبه النـاس بتلـك الصـبية فـذكرني خرجت من البصرة وفي قلبي من عشقها حسرٌة فلما رأيت ابنك هذا 
بها وهيج علي نار الغرام وأضرم لهيب الهيام وهذا سبب بكائي، ثم أنه بكى بكاًء شـديدًا مـا عليـه مـن مزيـٍد 
وقال له: يا سيدي باهللا عليك أن تفتح لي الباب حتى أروح إلـى حـال سـبيلي ففـتح لـه البـاب فخـرج. هـذا مـا 

  كان من أمره.
من أمر قمر الزمان فأنه لما سمع كالم الدرويش اشتغل بالـه بعشـق تلـك الصـبية وتمكـن منـه وأما ما كان  

الغــرام وهــاج بــه الوجــد والهيــام، فلمــا أصــبح الصــباح قــال ألبيــه: كــل أوالد التجــار يســافرون الــبالد لتحصــيل 
يـا أبـي لـم تجهـز لـي  المراد وليس منهم واحٌد إال وأبوه يجهز له بضاعًة فيسـافر بهـا ويـربح فيهـا والي شـيءٍ 

فقال له: يا ولدي أن التجار مقلون من المال فيسـفرون أوالدهـم ألجـل  ؟تجارة حتى أسافر بها وأنظر سعدي
الفوائـد والمكاسـب وجلــب الـدنيا، وأمــا أنـا فعنــدي أمـواٌل كثيـرٌة ولــيس عنـدي طمــٌع فكيـف أغربــك وأنـا ال أقــدر 

والحســن والكمــال، وأخــاف عليــك فقــال لــه: يــا أبــي ال علــى فراقــك ســاعًة خصوصــًا وأنــت فريــٌد فــي الجمــال 
يمكــن إال أن تجهــز لــي متجــرًا ألســافر بــه وٕاال أغافلــك وأهــرب ولــو كــان مــن غيــر مــاٍل وال تجــارٍة وأن أردت 
تطيــب خــاطري فجهــز لــي بضــاعًة حتــى أســافر وأتفــرج علــى بــالد النــاس فلمــا رآه أبــوه متعلقــًا بالســفر أخبــر 

ه: أن ولــدك يريــد أن أجهــز لــه متجــرًا ليســافر بــه إلــى بــالد الغربــة كربــة فقالــت لــه زوجتــه بهــذا الخبــر وقــال لــ
أن هذه عادة أوالد التجار فكلهـم يتفـاخرون باألسـفار والمكاسـب فقـال لـه: إن  ؟زوجته: ماذا يضرك من ذلك

وأن كنت أنـت  غالب التجار فقراء يطلبون كثرة األموال وأما أنا فمالي كثيٌر فقالت له: زيادة الخير ال تضر
ال تسمح له بذلك فأنا أجهز له متجـرًا مـن مـالي، فقـال التـاجر: أنـي أخـاف مـن الغربـة ألنهـا بئسـت الكربـة، 
قالــت: ال بــأس بــاإلغتراب الــذي فيــه اإلكتســاب وال يــذهب ولــدنا ونطلبــه فــال نــراه ونفتضــح بــين النــاس فقبــل 

وأعطتــه أمــه كيســًا فيــه أربعــون فصــًا مــن ثمــين  التــاجر كــالم زوجتــه وجهــز متجــرًا للولــد بتســعين ألــف دينــارٍ 
الجواهر أقل قيمة الواحد خمسمائة ديناٍر، وقالت: يا ولـدي احـتفظ بـالجواهر فأنهـا تنفعـك فأخـذ قمـر الزمـان 

  جميع ذلك وسافر إلى البصرة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الخامسة والستين بعد التسعمائة 
لت: بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان أخذ جميع ذلك وسافر إلى البصرة وكـان قـد وضـع الجـواهر قا

فــي كمــٍر وشــده علــى وســطه ولــم يــزل مســافرًا حتــى لــم يبــق بينــه وبــين البصــرة إال مرحلــًة واحــدًة فخــرج عليــه 
رب أنــه مقتــول فتركــوه ولــم العــرب وعــروه وقتلــوا رجالــه وخدمــه فرقــد بــين قتيلــين ولطــخ روحــه بالــدم فظــن العــ

يتقرب منه أحـٌد، ثـم أخـذوا أموالـه وراحـوا فلمـا راح العـرب إلـى حـال سـبيلهم قـام قمـر الزمـان مـن بـين القتلـى 
ومشــى وهــو ال يملــك شــيئًا غيــر الفصــوص التــي علــى حزامــه ولــم يــزل ســائرًا حتــى دخــل البصــرة فــاتفق أن 

النـــاس كمـــا أخبـــر الـــدرويش فـــرأى األســـواق خاليـــًة  دخولـــه كـــان فـــي يـــوم جمعـــٍة وكانـــت المدينـــة خاليـــًة مـــن
  والدكاكين مفتوحًة وهي ممتلئًة بالبضائع فأكل وشرب وصار يتفرج.



فبينما هو كذلك إذ سمع النوبة تدق فاختفى في دكاٍن إلى أن جاءت البنات فتفرج عليهن ولمـا رأى الصـبية 
ــام حتــى ال يســتطيع ال ــام وبعــد حصــٍة مــن الزمــان ظهــرت النــاس أخــذه العشــق والغــرام وملكــه الوجــد والهي قي

ومــألت األســواق فــذهب إلــى الســوق وتوجــه إلــى رجــٍل جــوهري وأخــرج لــه حجــرًا مــن األربعــين يســاوي ألــف 
ديناٍر فباعه له ورجع إلى محله، ثم باع أربعة فصوٍص بأربعة أالف ديناٍر وصار يتفرج في شوارع البصـرة 

ٍق فـرأى فيـه رجـًال مزينـًا فـدخل عنـده وحلـق رأسـه وعمـل معـه وهو البٌس أفخر المالبس حتى وصل إلى سو 
صاحبه ثـم قـال لـه: يـا ولـدي أنـا غريـب عـن الـبالد وبـاألمس دخلـت هـذه المدينـة فرأيتهـا خاليـًة مـن السـكان 
وما فيها أحٌد من أنٍس وال جاٍن ثم أني رأيت بنات بينهن صبيًة راكبًة في موكٍب وأخبره بمـا رآه فقـال لـه: يـا 

قال: ال، فقال له: يا ولدي إيـاك أن تـذكر هـذا الكـالم قـدام أحـد غيـري  ؟هل أخبرت غيري بهذا الخبرولدي 
فــأن كــل النــاس ال يكتمــون الكــالم واألســرار وأنــت ولــٌد صــغيٌر فأخــاف عليــك أن ينقــل الكــالم مــن نــاٍس إلــى 

  ناٍس، حتى يصل إلى أصحابه فيقتلونك.
ــا ولــدي أن هــذا الــذي رأيتــه مــا أحــ  ــم ي ٌد رآه وال يعرفــه فــي غيــر هــذه المدينــة وأمــا أهــل البصــرة فــإنهم وأعل

يموتون بهذه الحسرة وفي كل يوم جمعٍة عند ضحوة النهار يحبسون الكالب والقطط ويمنعونها عـن المشـي 
في صأأاألسواق وجميع أهل المدينة يدخلون الجوامع ويغلقون علـيهم األبـواب وال يقـدر واحـدًا مـنهم أن يمـر 

وال أن يطــل مــن طاقــٍة وال يعــرف أحــٌد مــا ســبب هــذه البليــة ولكــن يــا ولــدي فــي هــذه الليلــة اســأل فــي الســوق 
زوجتــي عــن ســببها فأنهــا دايــٌة تــدخل بيــوت األكــابر وتعــرف أخبــار هــذه المدينــة فــأن شــاء اهللا تعــالى تــأتي 

وأعطـه لزوجتـك عندي في الغد وأنا أخبرك بما تخبرني به فكبش كبشـة وقـال لـه: يـا والـدي خـذ هـذا الـذهب 
فأنها صارت أمـي وكـبش كبشـًة ثانيـًة وقـال: خـذ هـذا لـك، فقـال المـزين: يـا ولـدي اجلـس مكانـك حتـى أروح 
إلــى زوجتــي واســألها وأجــيء إليــك بــالخبر الصــحيح، ثــم تركــه فــي الــدكان وراح إلــى زوجتــه وأخبرهــا بشــأن 

بـر بهـا هـذا الشـاب التـاجر فأنـه متولـٌع الغالم وقال له: مرادي أن تخبريني بحقيقة أمر هذه المدينـة حتـى أخ
بــاإلطالع علــى حقيقــة أمرهــا وامتنــاع النــاس والحيوانــات عــن األســواق فــي ضــحوة يــوم الجمعــة وأظــن أنــه 

  عاشٌق وهو كريٌم سخٌي فإذا أخبرناه يحصل لنا منه خيٌر كثيٌر.
: إن الحاجــة مقضــيٌة فقالــت لــه: رح هاتــه وقــل لــه: تعــال كلــم أمــك زوجتــي فأنهــا تقرئــك الســالم وتقــول لــك

فــذهب إلــى الــدكان فــرأى قمــر الزمــان قاعــٌد النظــرة فــأخبره بــالخبر وقــال لــه: يــا ولــدي اذهــب بنــا إلــى أمــك 
زوجتي فأنها تقول لك: أن الحاجة مقتضيٌة، ثم أخذه وسار به حتى دخـل علـى زوجتـه فرحبـت بـه وأجلسـته 

فقالــت: يــا  ؟أخبرينــي عــن هــذه الصــبية مــن تكــونثــم أنــه أخــرج مائــة دينــاٍر وأعطاهــا لهــا وقــال لهــا: يــا أمــي 
ولـــدي أعلـــم أن ســـلطان البصـــرة قـــد جاءتـــه الجـــوهرة مـــن عنـــد ملـــك الهنـــد فـــأراد أن يثقبهـــا فأحضـــر جميـــع 
الجواهرجية وقال لهم: أريد منكم أن تثقبوا لي هذه الجوهرة والذي يثقبها له علـي تمنيـًة فمهمـا تمنـاه أعطيتـه 

ه فخافوا وقـالوا: يـا ملـك الزمـان أن الجـواهر سـريع العطـب وقـل أن يثقبـه أحـد له وأن كسرها فأني أرمي رأس
ويسلم ألن الغالب عليه الكسر فال تحملنا ما ال نطيق فنحن ال يخرج من أيدينا أن نثقب هذه الجوهرة وٕانما 

وعنــده قــالوا لــه: المعلــم عبيــد وهــو أخبــر منــا بهــذه الصــناعة،  ؟شــيخنا أخبــر منــا فقــال للملــك: ومــن شــيخكم



أمواٌل كثيرٌة ولـه معرفـٌة جيـدٌة، فأرسـل إليـه وأحضـره بـين يـديك وأأمـره أن يثقـب لـك هـذه الجـوهرة فأرسـل إليـه 
  وأمره بثقبها وشرط عليه الشرط المذكور فأخذها وثقبها على مزاج الملك فقال: تمن علي يا معلم.

ــا ملــك الزمــان أمهلنــي إلــى الغــد والســبب فــي ذلــك أنــه أراد أ  ن يشــاور زوجتــه وكانــت زوجتــه تلــك فقــال: ي
الصبية التي رأيتها في الموكب وكان يحبها محبًة عظيمًة ومن عظـم محبتـه لهـا أنـه كـان ال يفعـل شـيئًا إال 
إذا شــاورها فيــه وألجــل ذلــك أمهــل التمنيــة حتــى يشــاورها فلمــا أتــى إليهــا قــال لهــا: أنــا ثقبــت للملــك جــوهرًة 

قالـت: نحـن عنـدنا أمـواٌل ال تأكلهـا  ؟ورك فأي شيٍء تريدين حتى أتمنىوأعطاني تمنيًة وقد أمهلته حتى أشا
النيـران ولكــن أن كنـت تحبنــي فتمنـى علــى الملـك أنــه ينــادي فـي شــوارع البصـرة فــأن أهلهـا يــدخلون الجوامــع 
يوم الجمعة قبل الصـالة بسـاعتين وال يبقـى فـي البلـد كبيـٌر وال صـغيٌر إال ويكـون فـي المسـجد أو فـي البيـت 

فــل علــيهم أبــواب المســاجد والبيــوت ويتركــون دكــاكين البلــد مفتوحــًة وأركــب بجــواري وأشــق فــي المدينــة وال وتق
ينظرنـي أحــٌد مــن طاقــٍة وال مـن شــباٍك وكــل مــن عثــرت بـه قتلتــه. فــراح إلــى الملـك وتمنــى عليــه هــذه األمنيــة 

البضــائع مــن القطــط والكــالب فأعطــاه مــا تمنــاه ونــادى بــين أهــل البصــرة بمــا تمنــاه فقــالوا: أننــا نخــاف علــى 
فأمر الملك بحبسها في ذلك اليوم حتى تخرج الناس من صالة الجمعة وصارت تلك الجارية تخرج فـي كـل 
يوم جمعـٍة قبـل الصـالة بسـاعتين وتركـب بجواربهـا فـي شـوارع البصـرة وال يقـدر أحـٌد أن يمـر فـي السـوق وال 

عرفتــك بالجاريــة ولكــن يــا ولــدي هــل مــرادك معرفــة أن يطــل مــن طاقــٍة وال مــن شــباٍك فهــذا هــو الســبب وقــد 
فقال: يا أمي مرادي االجتماع بهـا، فقالـت: أخبرنـي بمـا عنـدك مـن الـذخائر  ؟خبرها أو مرادك االجتماع بها

الفاخرة فقال: يا أمي عندي من ثمين المعادن أربعة أصناٍف صنف ثمـن كـل منـه خمسـمائة دينـاٍر وصـنف 
نــاٍر وصـنف ثمــن كـل واحـٍد منــه ثمانمائـة دينــاٍر وصـنف كـل واحــٍد منـه ألــف ثمـن كـل واحــٍد منـه سـبعمائة دي

قال: نفسي تسمح بالجميع فقالت: قم يا ولدي من غيـر مطـرود  ؟ديناٍر، قالت له: تسمح نفسك بأربعة منهم
وأخـرج فصـًا منهـا يكـون ثمنـه خمسـمائة دينـاٍر واســأل عـن دكـان المعلـم عبيـد شـيخ الجواهرجيـة واذهـب إليــه 

جالسًا في دكانه وعليه ثياٌب فاخرٌة وتحت يده الصناع فسلم عليه وأجلس في الدكان وأخرج الفص وقـل  تراه
له: يا معلم خذ هذا الحجر واصنع لي خاتمًا بالـذهب وال تجعلـه كبيـرًا بـل أجعلـه علـى قـدر مثقـاٍل مـن غيـر 

دينارًا وأقعد عنده حصـًة وتحـدث  زيادٍة وأصنعه صنعًا جيدًا ثم أعطه عشرين دينارًا وأعط الصناع كل واحدٍ 
معه وٕاذا أتاك سائٌل فأعطه دينـارًا وأظهـر الكـرم حتـى يتولـع بمحبتـك ثـم قـم مـن عنـده ورح إلـى منزلـك وبـت 
هناك فإذا أصبحت فهات معـك مائـة دينـاٍر وأعطهـا ألبيـك فأنـه فقيـر الحـال قـال: وهـو كـذلك، ثـم خـرج مـن 

مســمائة دينــار وعمــد بــه إلــى ســوق الجــواهر وســأل عــن دكــان عنــده وذهــب إلــى الوكالــة وأخــذ فصــًا ثمنــه خ
المعلم عبيد شيخ الجوهرية فدلوه على دكانـه فلمـا وصـل إلـى الـدكان رأى شـيخ الجوهريـة رجـًال مهابـًا وعليـه 
ثياٌب فاخرٌة وتحت يده أربعة صناٍع فقال لهم: السالم عليكم فرد عليه السالم ورحـب بـه وأجلسـه فلمـا جلـس 

وقال له: يا معلم أريد منك أن تصوغ لي هذا الحجر خاتمًا بالـذهب ولكـن اجعلـه علـى قـدر  أخرج له الفص
مثقــاٍل مــن غيــر زيــادٍة وصــغه صــياغًة طيبــًة ثــم أخــرج لــه عشــرين دينــارًا وقــال لــه: خــذ هــذه فــي نظيــر نقشــه 

ه وصار كـل مـن األجرة باقيٌة ثم أعطى كل صانع دينارًا فأحبه الصناع وأحبه المعلم عبيد وقعد يتحدث مع



أتاه من السائلين يعطيه دينارًا فتعجبوا من كرمه ثم أن المعلم عبيد كان عنده عدًة في بيتـه مثـل العـدة التـي 
في الدكان وكان من عادته أنه إذا أراد أن يصنع شيئًا غريبًا يشتغله في بيتـه حتـى أن الصـناع ال يتعلمـون 

قدامــه فــإذا كانــت قدامــه ونظــر إليهــا يصــنع لــك شــيٌء منــه الصــنعة الغريبــة وكانــت الصــبية زوجتــه تجلــس 
غريٌب صناعته بحيث ال يليق إال بالملوك فقعد يصنع هذا الخاتم صنعًة عجيبًة في البيت فلما رأتـه زوجتـه 

قــال: أريــد أن أصــوغه خاتمــًا بالــذهب فــأن ثمنــه خمســمائة دينــاٍر  ؟قالــت: مــا مــرادك أن تصــنع بهــذا الفــص
الٍم تاجٍر جميل الصورة لـه عيـوٌن تجـرح وخـدوٌد تقـدح ولـه فـٌم كخـاتم سـيدنا سـليمان قال: لغ ؟فقالت له: لمن

ووجنتان كشقائق النعمان وشفائف حمٍر كالمرجان وله عنـٌق مثـل أعنـاق الغـزالن وهـو أبـيٌض مشـرٌب بحمـرة 
اله ومـا ظريٍف، لطيٍف، كريٍم فعل كذا وكذا وصار تارًة يصف لها حسنه وجماله وتارًة يصف لها كرمه وكم

زال يذكر لها محاسنه وكرم أخالقه حتى عشقها فيه ولـم يكـن أحـٌد أعـرض مـن الـذي يصـف لزوجتـه إنسـانًا 
  والجمال وفرط سخائه بالمال. بالحسن 

فقال لها: جميع محاسنك كلهـا فيـه وهـو  ؟فلما أفاض منها الغرام قالت له: هل يوجد فيه شيء من محاسني
قدر عمرك ولـوال أنـي أخـاف علـى خـاطرك لقلـت: أنـه أحسـن منـك ألـف  شبيهك في الصفة وربما كان عمره

مرٍة فسكتت ولكن التهبت نار محبته في قلبها ثم أن الصائغ لم يـزل يتحـدث معهـا فـي تعـداد محاسـنه حتـى 
فرغ من صياغة هـذا الخـاتم وناولـه لهـا فلبسـته فجـاء علـى قـدر إصـبعها فقالـت لـه: يـا سـيدي أن قلبـي حـب 

تهي أن يكون لي وال أنزعه من إصبعي، فقال لها: اصبري فأن صاحبه كـريٌم وأنـا أطلـب أن هذا الخاتم وأش
  أشتريه منه فأن باعني إياه جئت به إليك وأن كان عنده حجرا آخر اشتريه لك وأصوغه مثله.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والستين بعد التسعمائة 
بلغني أيها الملك السعيد أن الجوهري قال لزوجتـه: اصـبري فـأن صـاحبه كـريٌم وأنـا أطلـب أن اشـتريه قالت: 

منه فـأن بـاعني إيـاه جئـت بـه إليـك وأن كـان عنـده حجـٌر آخـر اشـتريه وأصـوغه لـك مثلـه، هـذا مـا كـان مـن 
  أمر الجوهري وزوجته.

أخـذ مائـة دينـاٍر وأتـى إلـى العجـوز زوجـة  وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأنه بـات فـي منزلـه فلمـا أصـبح
المزين وقال لها: خذي هذه المائة ديناٍر فقالت له: أعطيها ألبيك فأعطاها لـه ثـم أنهـا قالـت لـه: هـل فعلـت 

قــال: نعــم قالــت لــه: قــم وتوجــه اآلن إلــى شــيخ الجوهريــة فــإذا أعطــاك الخــاتم فضــعه فــي رأس  ؟كمــا قلــت
ــا تــاجر هــل أكســره إصــبعك وانزعــه بســرعٍة وقــل لــه: يــا م ــم أخطــأت أن الخــاتم جــاء ضــيقًا فيقــول لــك: ي عل

فقل له: ما أحتاج إلى كسره وصياغته ثانيـًا ولكـن خـذه وأعطـه لجاريـة مـن جواريـك وأخـرج  ؟وأصوغه واسعاً 
له حجرًا آخر يكـون ثمنـه سـبعمائة دينـاٍر وقـل لـه: خـذ هـذا الحجـر صـنعه لـي فأنـه أحسـن مـن ذلـك وأعطـه 

وأعــط لكــل صــانٍع دينــارين وقــل لــه: هــذه الــدنانير فــي نظيــر نقشــه واألجــرة باقيــٌة ثــم أرجــع إلــى ثالثــين دينــارًا 
  منزلك وبت هناك وتعالى في الصباح ومعك مائتا ديناٍر وأنا أكمل لك بقية الحيلة.



قـال: نعـم  ؟ثم أنه ذهب إلى الجوهري فرحب به وأجلسه على الدكان فلما جلس قال له: هل قضيت الحاجة
له الخاتم فأخذه وحطه في رأس إصبعه ثم نزعه سريعًا وقال له: أخطأت يا معلم ورماه له وقـال لـه:  وأخرج

قــال: ال، ولكــن خــذه إحســانا وألبســه  ؟أنــه ضــيق علــى إصــبعي فقــال لــه الجــوهري: يــا تــاجر هــل أوســعه لــك
أخــرج لــه فصــًا آخــر  لــبعض جواريــك فــأن ثمنــه تافــٌه ألنــه خمســمائة دينــاٍر فــال يحتــاج إلــى صــياغته ثانيــًا ثــم

ثمنه سبعمائة ديناٍر وقال له: اصنع هذا الخاتم ثم أعطاه ثالثين دينارًا وأعطى كل صانٍع دينارين فقال لـه: 
يا سـيدي لمـا تصـوغ الخـاتم تأخـذ أجرتـه قـال: هـذه فـي نظيـر نقشـه واألجـرة باقيـة ثـم تركـه ومضـى فانـدهش 

أن الجوهري ذهب إلى زوجتـه وقـال لهـا: يـا فالنـة مـا الجوهري من شدة كرم قمر الزمان وكذلك الصناع ثم 
رأت عيني أكـرم مـن هـذا الشـاب وأنـت بختـك طيـٌب ألنـه أعطـاني الخـاتم بـال ثمـٍن وقـال لـي: أعطـه لـبعض 

  جواريك وحكى لها القصة.
ثم قال لها: أظن أن هذا الولـد مـا هـو مـن أوالد التجـار وٕانمـا هـو مـن أوالد الملـوك والسـالطين وصـار كلمـا 

دحه تزداد فيه غرامًا ووجدًا وهيامًا ثم لبست الخاتم والجوهري صاغ لـه الثـاني أوسـع مـن األول بقليـل فلمـا م
فرغ من صناعته لبسته في إصـبعها مـن داخـل الخـاتم األول ثـم قالـت: يـا سـيدي انظـر مـا أحسـن الخـاتمين 

ني لـك ثـم بـات فلمـا أصـبح في إصبعي فأشتهي أن يكون الخاتمان لـي فقـال لهـا: اصـبري لعلـي اشـتري الثـا
  أخذ الخاتم وتوجه إلى الدكان. هذا ما كان من أمره.

وأمــا مــا كــان مــن أمــر قمــر الزمــان فأنــه أصــبح متوجهــًا إلــى العجــوز زوجــة المــزين وأعطاهــا مــائتي دينــار  
فقالت له: توجه إلى الجـوهري فـإذا أعطـاك الخـاتم فضـعه فـي إصـبعك وانزعـه سـريعًا وقـل أخطـأت يـا معلـم 

ن الخــاتم جــاء واســعًا والمعلــم الــذي يكــون مثلــك إذا أتــاه مثلــي بشــغٍل ينبغــي لــه أن يأخــذ القيــاس فلــو كنــت أ
أخذت قياس إصبعي ما أخطأت وأخرج له حجرًا آخـر يكـون ثمنـه ثمانمائـة دينـاٍر وقـل لـه: خـذ هـذا اصـنعه 

نع ثالثة دنـانيٍر وقـل لـه: هـذا وأعط هذا الخاتم إلى جاريٍة من جواريك ثم أعطه أربعين دينارًا وأعط كل صا
فـي نظيــر نقشــه وأمــا األجـرة فأنهــا باقيــٌة وانظــر مــاذا يقـول لــك ثــم تعــال ومعـك ثلثمائــة دينــاٍر وأعطهــا ألبيــك 
يســتعين بهــا علــى وقتــه فأنــه رجــٌل فقيــر الحــال، فقــال ســمعًا وطاعــًة ثــم أنــه توجــه إلــى الجــوهري فرحــب بــه 

ونــزل بــه بســرعٍة وقــال لــه: ينبغــي للمعلــم الــذي مثلــك إذا أتــاه  وأجلســه ثــم أعطــاه الخــاتم فوضــعه فــي إصــبعه
مثلي بشغٍل أن يأخذ قياسه فلو كنت أخذت قياس إصبعي ما أخطأت ولكن خذه وأعطه لبعض جواريك ثـم 

  أخرج له حجرًا ثمنه ثمانمائة ديناٍر وقال له: خذ هذا وأصنعه لي خاتمًا على قدر إصبعي.
قياس وأخرج لـه أربعـين دينـارًا وقـال لـه: خـذ هـذه فـي نظيـر نقشـه واألجـرة فقال: صدقت والحق معك فأخذ ال

باقيــٌة فقــال لــه: يــا ســيدي كــم أجــرة هــذا أخــذناها منــك فإحســانك علينــا كثيــٌر فقــال لــه: ال بــأس ثــم أنــه تحــدث 
  معه حصة وصار كلما يمر به سائل يعطيه دينارًا وبعد ذلك تركه وانصرف. هذا ما كان من أمره.

كان من أمر الجوهري فأنه توجه إلى بيته وقال لزوجته: ما أكرم هذا الشاب التاجر فمـا رأيـت أكـرم وأما ما 
  منه وأجمل منه وال أحلى من لسانه وصار يذكر لها محاسنه وكرمه ويبالغ في مدحه.



فقالـت لـه: يــا عـديم الـذوق حيــث كنـت تعـرف فيــه هـذه الصـفات وقــد أعطـاك خـاتمين مثمنــين ينبغـي لــك أن 
مه وتعمل له ضيافًة وتتودد إليه فإذا رأى منك المودة وجاء منزلنا ربما تنال منه خيرًا كثيرًا وأن كنـت ال تعز 

تســمح لــه بضــيافة فأعزمــه وأنــا أعمــل لــه الضــيافة مــن عنــدي، فقــال لهــا هــل أنــت تعــرفين أننــي بخيــٌل حتــى 
ي هـذه الليلـة وال تجـيء بدونـه وأن قالت له: ما أنـت بخيـٌل ولكنـك عـديم الـذوق فأعزمـه فـ ؟تقولي هذا الكالم

ثم أنه صاغ الخاتم ونـام وأصـبح فـي ثـاني  ؟أمتنع فأحلف بالطالق وأكد عليه، فقال لها: على الرأس والعين
  يوم متوجهًا إلى الدكان وجلس فيها. هذا ما كان من أمره.

طاهـا لزوجهـا فقالـت لــه: وأمـا مـا كـان مـن أمـر قمـر الزمـان فأنـه أخـذ ثلثمائـة دينـاٍر وتوجـه إلـى العجـوز وأع
ربما يعزم عليك في هـذا اليـوم فـإذا عـزم عليـك وبـت عنـده فمهمـا جـرى لـك فـأخبرني بـه فـي الصـباح وهـات 
معك أربعمائة ديناٍر وأعطها ألبيك فقال سمعًا وطاعًة، وصار كلما فرغت منـه الـدراهم يبيـع مـن األحجـار، 

سلم عليه وعقد معه صحبًة، ثـم أنـه أخـرج الخـاتم فـرآه ثم أنه توجه إلى الجوهري فقام له وأخذه باألحضان و 
علــى قــدر إصــبعه فقــال لــه: بــارك اهللا فيــك يــا ســيد المعلمــين أن الصــياغة موافقــٌة، ولكــن الفــص لــيس علــى 
مرادي، ألن عندي أحسن منه فخذه وأعطه لبعض جواريك وأخرج لي غيره، وأخرج له مائة ديناٍر وقال لـه: 

ننا تعبناك، فقال له: أن الذي تعبنا فيه قد أعطيتنا إياه وتفضلت علينا بشيٍء كثيٍر خذ أجرتك وال تؤاخذنا فأ
  وأنا قلبي تعلق بحبك وال أقدر على فراقك، فباهللا عليك أن تكون ضيفي في هذه الليلة وتجبر خاطري.

ي الخـان فقـال: ال بـأس ولكـن ال بـد أن أتوجـه إلـى الخـان ألجـل أن أوصـي أتبـاعي وأخبـرهم بـأنني بائـت فـ 
قــال: فــي الخــان الفالنــي، فقــال: أجــيء إليــك هنــاك،  ؟حتــى ال ينتظرونــي، فقــال لــه: أنــت نــازٌل فــي أي خــان

فقال: ال بأس. ثم أن الجوهري توجه إلـى ذلـك الخـان قبـل المغـرب خوفـًا مـن غضـب زوجتـه عليـه أن دخـل 
، وكانــت الصــبية رأتــه حــين البيــت بدونــه، ثــم أنــه أخــذه ودخــل بــه فــي بيتــه وجلســا فــي قاعــة لــيس لهــا نظيــر

دخولـــه فافتتنـــت بـــه، ثـــم صـــارا يتحـــدثان إلـــى أن جـــاء وقـــت العشـــاء فـــأكال وشـــربا وبعـــد ذلـــك جـــاءت القهـــوة 
والشــربات لــم يــزل يســامره إلــى وقــت العشــاء فصــليا الفريضــة ثــم دخلــت عليهمــا جاريــٌة ومعهــا فنجانــان مــن 

بية فرأتهما نائمين فنظرت إلى وجه قمـر الزمـان المشروب فلما شربا غلب عليهما النوم فناما ثم جاءت الص
ثــم قلبتــه علــى قفــاه وركبــت علــى صــدره،  ؟فانــدهش عقلهــا مــن جمالــه وقالــت: كيــف ينــام مــن عشــق المــالح

ومن شدة غيظها من غرامه نزلـت علـى خـدوده بعلقـة بـوس حتـى أثـر ذلـك فـي خـده فاشـتدت حمرتـه وزهـت 
شفته حتى خرج الدم من فمهـا ومـع ذلـك لـم تنطفـئ نارهـا  وجنته ونزلت على شفتيه بالمص ولم تزل تمتص

ولم يرو أوارها، ولم تزل معـه بـين بـوس وعنـاق والتفـاف سـاق علـى سـاق حتـى أشـرق جبـين الصـباح وتـبلج 
  الفجر والح.

ثـم وضـعت فـي جيبـه أربعـة عواشــٍق وتركتـه وراحـت وبعـد ذلـك أرســلت جاريـًة بشـيء مثـل النشـوق فوضــعته 
وأفاقـــا فقالـــت لهمـــا الجاريـــة: اعلمـــوا يـــا أســـيادي أن الصـــالة وجبـــت فقومـــوا لصـــالة  فـــي مناخيرهمـــا فعطســـا

الصبح، وباتت لهما بالطشت واإلبريق، ثم قال قمـر الزمـان: يـا معلـم أن الوقـت جـاء وقـد تجاوزنـا الحـد فـي 
األمــر، النــوم، فقــال الجــوهري للتــاجر: يــا صــاحبي أن نــوم هــذه القاعــة ثقيــٌل كلمــا أنــام فيهــا يجــري لــي هــذا 



فقــال: صــدقت، ثــم أن قمــر الزمــان أخــذ يتوضــأ، فلمــا وضــع المــاء علــى وجهــه أحرقتــه خــدوده وشــفته فقــال: 
ثــم قــال: يــا معلــم  ؟عجبــًا إذا كــان هــواء القاعــة ثقــيًال واســتغرقنا فــي النــوم مــا بــال خــدودي وشــفتي تحرقنــي

 ؟وهـل يجـري لـك فيهـا مثلـي خدودي وشفتي تحرقني ثـم قـال: أظـن أن هـذا مـن فعـل النـاموس، فقـال: عجبـاً 
قــال: ال ولكــن إذا كــان عنــدي ضــيٌف مثلــك يصــبح يشــكو مــن قــرص النــاموس وال يكــون ذلــك إال إذا كــان 

  الضيف مثلك أمرد وأما إذا كان متلحيًا فال يهوى أصحاب اللحى، فقال له: صدقت.
فلمــا رأتــه قالــت لــه: أنــي ثــم أن الجاريــة جــاءت لهمــا بــالفطور فــأفطرا وخرجــا وراح قمــر الزمــان إلــى العجــوز 

قال لها: مـا رأيـت شـيئًا وٕانمـا تعشـيت أنـا وصـاحب المحـل فـي قاعـة  ؟أرى آثار الحظ على وجهك بما رأيت
وصلينا صالة العشاء ثم نمنا فما أفقنا إال الصبح، فضحكت وقالت: مـا هـذا األثـر الـذي علـى خـدك وعلـى 

، فقالت: صـدقت، وهـل جـرى لصـاحب البيـت مثـل قال لها: إن ناموس القاعة فعل معي هذه الفعال ؟شفتك
قــال: ال ولكنــه أخبرنــي أن نــاموس تلــك القاعــة ال يضــر أصــحاب اللحــى وال يعــف إال علــى  ؟مــا جــرى لــك

المرد وكلما يكون عنده ضيٌف فأن كان أمرد يصبح يشـكو مـن قـرض النـاموس وأن كـان ملتحيـًا فـال يجـري 
قـال: رأيـت فـي جيبـي أربعـة عواشـٍق، قالـت  ؟ئًا غيـر هـذاله شيٌء من ذلك، فقالـت: صـدقت، فهـل رأيـت شـي

له: أرني إياها فأعطاها لها، فأخذتها وضحكت وقالت: إن معشـوقتك قـد وضـعت هـذه العواشـق فـي جيبـك، 
قالــت: أنهــا تقــول لــك باإلشــارة: لــو كنــت عاشــقًا مــا نمــت فــأن الــذي يعشــق ال ينــام ولكــن  ؟قــال: وكيــف ذلــك

بــك إال اللعـب بهـذه العواشــق، فمـا حملـك علــى عشـق المـالح وقــد جاءتـك فــي  أنـت لـم تــزل صـغيٌر وال يليـق
الليل فرأتك نائما فقطعت خـدودك بـالبوس وحطـت لـك هـذه األمـارة ولكنهـا ال يكفيهـا منـك ذلـك بـل ال بـد أن 
ترسل إليك زوجهـا فيعـزم عليـك فـي هـذه الليلـة فـإذا رحـت معـه فـال تـنم عـاجًال وهـات معـك خمسـمائة دينـاٍر 

ل أخبرني بما يحصل وأنـا أكمـل لـك الحيلـة، قـال سـمعًا وطاعـًة ثـم توجـه إلـى الخـان. هـذا مـا كـان مـن وتعا
  أمره.

قــال: نعــم ولكــن يــا فالنــة أن  ؟وأمــا مــا كــان مــن أمــر زوجــة الجــوهري فأنهــا قالــت لزوجهــا: هــل راح ضــيفنا
ه عادة ناموس قاعتنا فأنـه الناموس شوش عليه في الليلة وقطع خدوده وشفته وأنا استحيت منه، فقالت: هذ

ال يهوى إال المرد ولكن أعزمه في الليلة اآلتية، فتوجه إلى الخان الذي هو فيه وعزمه وأتـى بـه إلـى القاعـة 
  فأكال وشربا وصليا العشاء فدخلت عليهما الجارية وأعطت كل واحٍد فنجانًا.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  عة والستين بعد التسعمائة وفي الليلة الساب
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الجاريــة دخلــت عليهمــا وأعطــت كــل واحــٍد منهمــا فنجــان قهــوة فشــرباه  

وناما فأتت الصبية وقالت له: يا علق كيف تنام وتدعي أنك عاشٌق والعاشق ال ينام، ثم ركبت على صـدره 
إلــى الصــباح، ثــم حطــت لــه فــي جيبــه ســكينًة وأرســلت  ومــا زالــت نازلــًة عليــه ببــوٍس وعــٍض ومــٍص وهــراشٍ 

جاريتهــا عنــد الصــباح فنبهتهمــا وخــدوده كأنهــا ملتهبــٌة بالنــار مــن شــدة االحمــرار وشــفاهه كالمرجــان بســبب 



قال: ال، ألنه لما عرف النكتة ترك الشـكاية،  ؟المص والتقبيل، فقال له الجوهري لعل الناموس شوش عليك
  به فسكت.ثم أنه رأى السكين في جي

ولمـــا فطـــر وشـــرب القهـــوة ذهـــب مـــن عنـــد الجـــوهري وتوجـــه إلـــى الخـــان وأخـــذ خمســـمائة دينـــاٍر وذهـــب إلـــى 
العجــوز وأخبرهــا بمــا رأى وقــال لهــا: أنــي نمــت غصــبًا عنــي ولمــا أصــبحت مــا رأيــت شــيئًا غيــر ســكيٍن فــي 

فقالــت:  ؟ف يكــون العمــلجيبــي فقالــت لــه: اهللا يحميــك منهــا فــي الليلــة القابلــة فــأن نمــت ذبحتــك، فقــال: وكيــ
قال: نتعشى على عادة الناس ثم تأتي إلينا جاريٌة بعد العشـاء وتعطـي  ؟أخبرني بما تأكله وتشربه قبل النوم

  كل واحٍد منا فنجانًا فمتى شربت فنجاني نمت وال أفيق إال في الصباح.
قد وحـين تعطيـه ذلـك الجاريـة فقالت له: أن الداهية في الفنجان فخذه منها وال تشربه حتى يشرب سيدها وير 

قل لها: أسقيني ماًء فتذهب لتأتي إليك بالقلـة فكـب الفنجـان وراء المخـدة وأجعـل روحـك نائمـًا وعنـدما ترجـع 
إليــك بالقلــة تظــن أنــك نمــت بعــد أن شــربت الفنجــان فتــروح عنــك وبعــد حصــة يظهــر لــك الحــال وٕايــاك أن 

  خان، هذا ما كان من أمره.تخالف أمري، فقال: سمعًا وطاعًة، ثم توجه إلى ال
وأمــا مــا كــان مــن أمــر زوجــة الجــوهري فأنهــا قالــت لزوجهــا: إكــرام الضــيف ثــالث مــراٍت فأعزمــه مــرًة ثالثــًة، 
فتوجه إليه وعزمـه وأخـذه ودخـل بـه إلـى القاعـة، فلمـا تعشـيا وصـليا العشـاء إذ بالجاريـة دخلـت وأعطـت كـل 

 ؟فأنــه لــم يشــرب فقالــت لــه الجاريــة: أمــا تشــرب يــا ســيدي واحــد فنجانــًا فشــرب ســيدها ورقــد وأمــا قمــر الزمــان
فقــال لهــا: أنــا عطشــان هــات القلــة فــذهبت لتجــيء إليــه بالقلــة فكــب الفنجــان وراء المخــدة ورقــد، فلمــا رجعــت 
الجارية رأتـه راقـدًا فـأخبرت سـيدتها بـذلك وقالـت: أنـه لمـا شـرب الفنجـان رقـد، فقالـت الصـبية فـي نفسـها: أن 

اتــه ثــم أخــذت ســكينًا ماضــيًة ودخلــت عليــه وهــي تقــول: ثــالث مــراٍت وأنــت لــم تلحــظ موتــه أحســن مــن حي
اإلشارة يا أحمق اآلن أشق بطنك، فلما رآها مقبلًة عليه وفي يدها السـكين فـتح عينيـه وقـام ضـاحكا. فقالـت 

كـذا قال: من عجـوز وجـرى لـي معهـا  ؟له: ما فهمت هذه اإلشارة بفطنتك فأخبرني من أين لك هذه المعرفة
وكــذا وأفادهــا بــالخبر فقالــت لــه: فــي غــٍد اذهــب مــن عنــدنا ورح إلــى العجــوز وقــل لهــا: هــل بقــي معــك مــن 

فـأن قالـت لـك: معـي فقـل لهـا: اجتهـدي فـي الوصـول إليهـا جهـارًا وأن قالـت:  ؟الحيل زيادًة عن هذا المقـدار
ويعزمك فتعال معه وأخبرني أنا ما لي مقدرٌة وهذا آخر ما معي فأتركها عن بالك وفي ليلة غٍد يأتي زوجي 

  أعرف بقية التدبير. فقال: ال بأس.
ثم بات معها بقية الليلة على ضـٍم وعنـاٍق وأعمـال حـرف الجـر بإنفـاق واتصـال الصـلة بالموصـول وزوجهـا  

كتنوين اإلضافة معزول ولـم يـزاال علـى هـذه الحالـة إلـى الصـباح، ثـم قالـت: أنـا مـا يكفينـي منـك ليلـًة واحـدًة 
يــوٍم وال شــهٍر وال ســنٍة وٕانمــا قصــدي أن أقــيم معــك بقيــة العمــر ولكــن أصــبر حتــى أعمــل لــك مــع زوجــي وال 

ــًة تحيــر ذوي األلبــاب ونبلــغ بهــا األرب وأدخــل عليــه الشــك حتــى يطلقنــي وأتــزوج بــك وأروح معــك إلــى  حيل
ع كالمـــي بـــالدك وأنقـــل جميـــع مالـــه وذخـــائره عنـــدك وأتحيـــل لـــك علـــى خـــراب ديـــاره ومحـــو آثـــاره ولكـــن اســـم

وطــاوعني فيمــا أقولــه وال تخــالفني. فقــال: ســمعًا وطاعــًة ومــا عنــدي مخالفــٌة، فقالــت لــه: رح إلــى الخــان وأن 
جاء زوجي وعزمك فقل له: يا أخي أن ابـن آدم ثقيـل ومتـى أكثـر التـردد اشـمئز منـه الكـريم والبخيـل وكيـف 



ظ منــي فربمــا يغتــاظ حريمــك منــي بســبب أروح عنــدك كــل ليلــٍة وأرقــد أنــا وأنــت فــي القاعــة فــأن كنــت ال تغتــا
منعك عنه، فأن كان مرادك عشرتي فخذ لي بيتًا بجانب بيتك وتبقى أنت تسهر عندي إلـى وقـت النـوم وأنـا 
تارة أسهر عندك إلـى وقـت النـوم ثـم أروح إلـى منزلـي وأنـت تنـام مـع حريمـك وهـذا الـرأي أحسـن مـن حجبـك 

ويشــاورني فأشــير عليــه أن يخـرج جارنــا فــأن البيــت الــذي هــو عـن حريمــك كــل ليلــٍة فأنــه بعــد ذلـك يــأتي إلــى 
ساكن فيـه بيتنـا والجـار سـاكن بـالكراء ومتـى أتيـت البيـت يهـون اهللا علينـا بقيـة تـدبيرنا ثـم أنهـا قالـت لـه: رح 
اآلن وافعل كما أمرتك فقال لها سمعًا وطاعًة ثم تركته وراحت وهو جعل نفسه نائمًا وبعد مدٍة أتت الجاريـة 

قــال: ال، فقــال الجــوهري: لعلــك  ؟تهمــا فلمــا أفــاق الجــوهري قــال: يــا تــاجر لعــل النــاموس شــوش عليــكفنبه
  اعتدت عليه ثم فطرا وشربا القهوة وخرجا إلى أشغالهما وتوجه قمر الزمان إلى العجوز وأخبرهما بما جرى.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  عد التسعمائة وفي الليلة الثامنة والستين ب
قالـت: بلغنــي أيهـا الملــك السـعيد أن قمــر الزمـان لمــا توجـه إلــى العجـوز، وأخبرهمــا بمـا جــرى وقـال لــه: أنهــا 
قالت لي كذا وكذا وقلـت لهـا كـذا وكـذا فهـل عنـدك أكثـر مـن هـذا التـدبير حتـى يوصـلني إلـى االجتمـاع بهـا 

فعند ذلك تركها وتوجه إلـى الخـان ولمـا أصـبح  فقالت: يا ولدي إلى هنا انتهى تدبيري وفرغت حيلي ؟جهاراً 
الصـــباح توجـــه إليـــه الجـــوهري عنـــد المســـاء وعزمـــه فقـــال لـــه: ال يمكـــن أن أروح معـــك فقـــال لـــه: لمـــاذا وأنـــا 
أحببتك وما بقيت أقدر على فراقك فباهللا عليك أن تمضي معي فقال له: أن كان مـرادك طـول العشـرة معـي 

بيتـًا بجانـب بيتـك وأن شـئت تسـهر عنـدي وأنـا أسـهر عنـدك وعنـد النـوم ودوام الصحبة بيني وبينك فخذ لـي 
  يروح كٌل منا إلى بيته وينام فيه.

فقــال لــه: أن عنــدي بيتــًا بجانــب بيتــي وهــو ملكــي فــامض معــي فــي هــذه الليلــة وفــي الغــد أخليــه لــك فمضــى 
الزمـان ال غـش فيــه  معـه وتعشـيا وصـليا العشــاء وشـرب زوجهـا الفنجــان الـذي فيـه العمــل فرقـد وفنجـان قمــر

فشربه ولم يرقد فجاءته وقعدت تسامره إلى الصباح وزوجها مرمٌي مثل الميت ثـم أنـه صـحا مـن النـوم علـى 
العادة وأرسل أحضر الساكن وقال لـه: يـا رجـل أخـل إلـي بيتـي فـأني قـد احتجـت إليـه فقـال لـه: علـى الـرأس 

فيه وفـي تلـك الليلـة سـهر الجـوهري عنـد قمـر  والعين فأخاله له وسكن فيه قمر الزمان ونقل جميع مصالحه
الزمان، ثم راح إلى بيته وفـي ثـاني يـوم أرسـلت الصـبية إلـى معمـاري مـاهر فأحضـرته وارغبتـه بالمـال حتـى 
عمــل لهــا ســردابًا فــي قصــرها يوصــل إلــى بيــت قمــر الزمــان وجعــل لــه طابقــًا تحــت األرض فمــا يشــعر قمــر 

فأرتـه السـرداب وقالـت لـه:  ؟سان مـن المـال فقـال لهـا: مـن أيـن جئـتالزمان إال وهي داخلٌة عليه، ومعها كي
  خذ هذين الكيسين من ماله وقعدت تهارشه وتالعبه إلى الصباح.

ثــم قالــت لــه: انتظرنــي حتــى أروح لــه وانبهــه ليــذهب إلــى دكانــه وآتــي لــك فقعــد ينتظرهــا وانصــرفت لزوجهــا  
به أخذت أربعة أكياٍس وراحت إلى قمر الزمان من وأيقظته فقام وتوضأ وصلى وذهب إلى الدكان وبعد ذها

السرداب وقالت له: خذ هذا المال وجلست عنده ثم انصرف كل منهمـا إلـى حـال سـبيله فتوجهـت إلـى بيتهـا 



وتوجه قمر الزمان إلى السوق ولما رجع في وقت المغرب رأى عنده عدة أكياٍس وجواهٍر وغيـر ذلـك ثـم أن 
ذنا إلــى القاعــة وســهر فيهــا هــو وٕايــاه فــدخلت الجاريــة علــى العــادة واســقتهما الجــواهري جــاء بــه فــي بيتــه وأخــ

فرقــد ســيدها وقمــر الزمــان مــا أصــابه شــيٌء ألن فنجانــه ســالٌم ال غــش فيــه، ثــم أقبلــت إليــه الصــبية وجلســت 
  تالعبه وصارت الجارية تنقل المصالح إلى بيته من السرداب ولم يزالوا على هذه الحالة إلى الصباح.

ن الجاريــة نبهــت ســيدها واســتقهما القهــوة وكــٌل منهمــا راح إلــى حــال ســبيله وفــي ثالــث يــوٍم أخرجــت لــه ثــم أ
سكينًا كانت لزوجها وهي صياغته وبيده كلفها خمسمائة ديناٍر ولم يوجد لها مثيٌل في حسن الصـياغة ومـن 

خلوقين ثـم قالـت لـه: خـذ كثرة ما طلبها منه الناس وضعها في صندوٍق ولم تسمح نفسه ببيعها ألحد من الم
هــذه الســكين فــي حزامــك ورح إلــى زوجــي واجلــس عنــده وأخرجهــا مــن حزامــك وقــل لــه: يــا معلــم انظــر هــذه 
السكين فأني اشتريتها في هذا اليـوم وأخبرنـي هـل أنـا مغلـوٌب فيهـا أو غالـب فأنـه يعرفهـا ويسـتحي أن يقـول 

فقل له: رأيت اثنين من الالونديـة يتقـاتالن مـع  ؟لك هذه سكيني فأن قال لك: من أين اشتريتها وبكم أخذتها
  قال: كنت عند صاحبتي وكلما اجتمع معها تعطيني دراهم. ؟بعضهما فقال واحٌد منهما لألخر: أين كنت

وفي هذا اليوم قالت لي: أن يدي ال تطول دراهم في هذا الوقت ولكن خـذ هـذه السـكين فأنهـا سـكين زوجـي 
فقـال: اشـتر، فأخـذتها  ؟ني السكين ولما سمعته يقول ذلك قلت له: أتبيعها لـيفأخذتها ومرادي بيعها فأعجبت

منه بثلثمائة ديناٍر فيا ترى هل هي رخيصٌة أو غاليٌة وانظر ما يقول لك ثم تحـدث معـه مـدًة وقـم مـن عنـده 
م أخـذ وتعال إلي بسرعة فتراني قاعدًة في فـم السـرداب أنتظـرك فـأعطني السـكين فقـال لهـا سـمعًا وطاعـًة، ثـ

تلــك الســكين وحطهــا فــي حزامــه وراح إلــى دكــان الجــوهري فســلم عليــه ورحــب بــه وأجلســه فــرأى الســكين فــي 
وصــار يفكــر فــي نفســـه  ؟حزامــه فتعجــب وقــال فــي نفســه: أن هــذه ســكيني ومـــن أوصــلها إلــى هــذا التــاجر

خــذ هــذه الســكين وٕاذا بقمــر الزمــان أخرجهــا وقــال: يــا معلــم  ؟ويقــول: يــا تــرى هــي ســكيني أو ســكين تشــابهها
وتفــرج عليهــا، فلمــا أخــذها مــن يــده عرفهــا حــق المعرفــة وأســتحى أن يقــول هــذه ســكيني ثــم قــال لــه: مــن أيــن 
اشــتريتها. فــأخبره بمــا أوصــته بــه الصــبية فقــال لــه: هــذه بهــذا الــثمن رخيصــٌة ألنهــا تســاوي خمســمائة دينــاٍر، 

وصــار يتحــدث معــه وهــو غريــٌق فــي بحــر وانقــادت النــار فــي قلبــه وارتبطــت أياديــه عــن الشــغل فــي صــنعته 
األفكـــار وكلمـــا كلمـــه الغـــالم خمســـين كلمـــًة يـــرد عليـــه بكلمـــٍة واحـــدٍة وصـــار قلبـــه فـــي عـــذاٍب وجســـمه فـــي 

 اضطراب وتكدر منه الخاطر وصار كما قال الشاعر: 

 أو كلموني يروني غائب الفكر  لم أدر قوًال إذا حبوا مكالمتـي

 الذكر ال فرق للناس انثاها من  غرقاٌن في بحر فكٍر ال قرار له

فلمــا رآه تغيــرت حالتــه قــال لــه: لعلــك مشــغوٌل فــي هــذه الســاعة ثــم قــام مــن عنــده وتوجــه إلــى البيــت بســرعٍة 
قـال: نعـم، قالـت: مـا قـال  ؟فرآها واقفٌة في باب السرداب تنتظـره، فلمـا رأتـه قالـت لـه: هـل فعلـت كمـا أمرتـك

لثمن ألنها تساوي خمسمائة ديناٍر، ولكن تغيرت أحواله فقمت مـن عنـده قال لها إنها أنا رخيصٌة بهذا ا ؟لك



ولــم أدر مــا جــرى بعــد ذلــك فقالــت: هــات الســكين ومــا عليــك منــه ثــم أخــذت الســكين وحطتهــا فــي موضــعها 
  وقعدت. هذا ما كان من أمرها.

ر وكثــر عنــده وأمــا مــا كــان مــن أمــر الجــوهري، فأنــه بعــد ذهــاب قمــر الزمــان مــن عنــده التهبــت بقلبــه النــا
الوسواس وقال في نفسه: ال بد أن أقوم وأتفقد السكين وأقطع الشـك بـاليقين وأتـى البيـت ودخـل علـى زوجتـه 

قالــت: فــي الصــندوق، ثــم دقــت  ؟فقــال لهــا: أيــن ســكيني ؟وهــو يــنفخ مثــل الثعبــان فقالــت لــه: مالــك يــا ســيدي
  سكين لتضربه.صدرها بيدها وقالت: يا همي لعلك تخاصمت مع أحد فأتيت تطلب ال

قـــال لهـــا: هـــات الســـكين أرينـــي إياهـــا قالـــت: حتـــى تحلـــف أنـــك ال تضـــرب بهـــا أحـــدًا فحلـــف لهـــا ففتحـــت  
الصــندوق وأخرجتهــا لــه فصــار يقلبهــا ويقــول: أن هــذا شــيٌء عجيــٌب، ثــم أنــه قــال لهــا: خــذيها وحطيهــا فــي 

ًا مثلهـا وأخبرهـا بـالخبر كلـه قـال لهـا: أنـي رأيـت مـع صـاحبنا سـكين ؟مكانها. قالت له: أخبرني ما سبب ذلك
ثـــم قـــال: لمـــا رأيتهـــا فـــي الصـــندوق قطعـــت الشـــك بـــاليقين فقالـــت لـــه: لعلـــك ظننـــت بـــي وجعلتنـــي صـــاحبة 
الالوندي وأعطيته السكين فقال لها: نعم أني شككت في هذا األمر ولكن لما رأيت السكين ارتفع الشك مـن 

عتذر إليها حتى أرضاها. ثـم خـرج وتوجـه إلـى دكانـه قلبي فقالت له: يا رجل أنت ما بقي فيك خيٌر فصار ي
وفي ثاني يوم أعطت قمر الزمان ساعة زوجها وكان يضعها بيـده ولـم يكـن أحـد يملـك مثلهـا، ثـم قالـت لـه: 
رح إلـى دكانــه واجلـس عنــده وقــل لـه: أن الــذي رأيتـه بــاألمس رأيتــه فـي هــذا اليـوم وفــي يــده سـاعة وقــال لــه: 

قـال: كنـت عنـد صـاحبتي فـأعطتني إياهـا فاشـتريتها  ؟. من أين لك هذه الساعةأشتري هذه الساعة فقلت له
منه بثمانية وخمسين دينارًا فانظر هل هي رخيصٌة بهذا الثمن أو غاليٌة وانظر ما يقول وٕاذا قمت من عنـده 

هــذه  فــأتني بســرعة وأعطنــي إياهــا، فــراح إليــه قمــر الزمــان وفعــل معــه مــا أمرتــه بــه فلمــا رآهــا الجــوهري قــال:
تساوي سبعمائة ديناٍر داخله الوهم. ثم أن الغالم تركه وراح إلى الصـبية وأعطاهـا تلـك السـاعة وٕاذا بزوجهـا 

قالت له: ها هي حاضرٌة قال لها: هاتيها فأتته بها فقال: ال حول وال قوة  ؟دخل ينفخ وقال لها: أين ساعتي
بٍر فأخبرني بخبرك فقال لها: ماذا أقول أنـي تحيـرت إال باهللا العلي العظيم فقالت له: يا راجل ما أنت بال خ

 في هذه الحاالت ثم أنشد هذه األبيات: 

وضاقت بي األحزان من حيث ال أدري  تحيرت والرحمن ال شك فـي أمـري
 صبرت على شيٍء أمر من الصـبـر  سأصبر حتى يعلم الـصـبـر أنـنـي

 أحر من الجـمـرصبرت على شيء   وما مثل مر الصبر صبـرت وٕانـمـا

األمر أمرت بحسن الصبر من صاحب  وما األمر أمري في المـراد وٕانـمـا
ثم قال: يا امرأة أني وجدت مع التاجر صاحبنا أوًال سكيني وقد عرفتها ألن صياغتها اختراٌع من عقلـي وال 

أيضـًا اختـراٌع مـن عقلـي  يوجد مثلها وأخبرني بأخبار تغم القلـب وأتيـت فرأيتهـا معـه السـاعة ثانيـًا وصـياغتها
وليس يوجد مثلها في البصرة وأخبرني بأخبار تغم القلـب فتحيـرت فـي عقلـي ومـا بقيـت أعـرف مـا جـرى لـي 
فقالت له: مقتضى كالمك أني أنا خليلة ذلـك التـاجر وصـاحبته وأعطيتـه مصـالحك وجـوزت خيـانتي فجئـت 



انتي ولكـن يـا رجـل حيـث أنـك ظننـت بـي تسألني ولو كنت ما رأيت السكين والساعة عنـدي كنـت أثبتـت خيـ
هــذا الظــن مــا بقيــت أوكلــك فــي زاٍد وال أشــاربك فــي مــاٍء بعــد هــذا فــأني كرهتــك كراهــة التحــريم فصــار يأخــذ 

  بخاطرها حتى أرضاها، ثم خرج وتندم على مقابلتها بمثل هذا الكالم وتوجه إلى دكانه وجلس.
  وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  ي الليلة التاسعة والستين بعد التسعمائة وف
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجوهري لما خرج من عند زوجته صار يتندم على هذا الكـالم ثـم ذهـب 
إلى الدكان وجلس وصار في قلٍق شديٍد وفكٍر ما عليه من مزيٍد وهو ما بـين مصـدٍق ومكـذٍب وعنـد المسـاء 

قـال: فـي منزلـه قالـت: هـل  ؟قمر الزمان معه فقالـت لـه الصـبية: أيـن التـاجرأتى إلى البيت وحده ولم يأت ب
قــال لهــا: واهللا أنــي كرهتــه ممــا جــرى منــه فقالــت لــه: قــم هاتــه مــن شــأن  ؟بــردت الصــحبة التــي بينــك وبينــه

  خاطري فقام ودخل عليه بيته فرأى حوائجه منشورة فيه فعرفها فقادت النار في قلبه وصار يتنهد.
فاستحى أن يقول له حوائجي عندك مـن أوصـلها إليـك وٕانمـا قـال  ؟الزمان: ما لي أراك في فكريفقال قمر  

لــه: حصــل عنــدي تشــويٌش ولكــن قــم بنــا إلــى البيــت لنتســلى هنــاك. فقــال: دعنــي فــي محلــي فــال أروح معــك 
ذا فحلف عليـه وأخـذه ثـم تعشـى معـه وسـهر تلـك الليلـة وصـار يتحـدث معـه وهـو غريـٌق فـي بحـر األفكـار وإ 

تكلم الغالم التـاجر مائـة كلمـة يـرد عليـه الجـوهري بكلمـٍة واحـدٍة، ثـم دخلـت عليهمـا الجاريـة بفنجـانين حسـب 
العادة فلما شربا رقد التاجر ولم يرقد الغالم ألن فنجانه غير مغشوٍش، ثم دخلـت الصـبية علـى قمـر الزمـان 

عـرف مكايـد النسـوان فـال بـد أن أخدعـه وقالت له: كيـف رأيـت هـذا القرنـان الـذي هـو فـي غفلتـه سـكران وال ي
حتــى يطلقنــي ولكــن فــي الغــد أتهيــأ بهيئــة جاريــٍة وأروح خلفــك إلــى الــدكان وقــل لــه أنــت يــا معلــم أنــي دخلــت 
اليــوم خــان اليســيرجية فرأيــت هــذه الجاريــة فاشــتريتها بــألف دينــاٍر فأنظرهــا هــل هــي رخيصــٌة بهــذا الــثمن أو 

فرجـه علـي. ثـم خـذني وأرجـع بـي إلـى منزلـك وأنـا أدخـل بيتـي مـن غاليٌة ثم اكشف له عن وجهي ونهودي و 
الســرداب حتــى انظــر آخــر امرنــا معــه ثــم أنهمــا أمضــيا ليلتهمــا علــى الــرأس وصــفاٍء ومنادمــٍة وهــراٍش وبســٍط 
وانشــراٍح إلــى الصــباح وبعــد ذلــك ذهبــت إلــى مكانهــا وأرســلت الجاريــة فأيقظــت ســيدها وقمــر الزمــان فقامــا 

ا وشربا القهوة وخرج الجوهري إلى دكانه، وقمر الزمان دخل بيته وٕاذا بالصـبية خرجـت وصليا الصبح وأفطر 
  من السرداب وهي بصفة جاريٍة، وكأن أصلها جارية.

ثم توجـه إلـى دكـان الجـوهري ومشـت خلفـه ولـم يـزل ماشـيًا وهـي خلفـه حتـى وصـل بهـا إلـى دكـان الجـوهري 
خـان اليسـيرجية بقصـد الفرجـة فرأيـت هـذه الجاريـة فـي يـد فسلم عليه وجلس وقال: يا معلم أني دخلـت اليـوم 

الـــدالل فـــأعجبتني فاشـــتريتها بـــألف دينـــاٍر وقصـــدي أن تتفـــرج عليهـــا وتنظـــر هـــل هـــي رخيصـــة الـــثمن أم ال 
وكشف عن وجههـا فرآهـا زوجتـه وهـي البسـٌة أفخـر ملبوسـها ومتزينـٌة بأحسـن الزينـة ومكحلـٌة ومخضـبٌة كمـا 

فعرفهـــا حـــق المعرفـــة بوجههـــا وملبوســـها وصـــيغتها ألنـــه صـــاغها بيـــده ورأى  كانـــت تتـــزين قدامـــه فـــي بيتـــه،
الخواتم التي صاغها جديدًا لقمر الزمان في إصبعها وتحقق عنده أنها زوجته من سائر الجهات، فقال لهـا: 

قالــت: اســمي حليمــة وزوجتــه اســمها حليمــة فــذكرت لــه االســم بعينــه فتعجــب مــن ذلــك  ؟مــا اســمك يــا جاريــة



قال: بألف ديناٍر قال: أنك أخذتها بـال ثمـٍن ألن األلـف دينـاٍر أقـل مـن ثمـن الخـواتم  ؟بكم اشتريتها وقال له:
وملبسها ومصـاغها بـال شـيٍء. فقـال لـه: بتسـرك اهللا الخيـر وحيـث أعجبتـك فأنـا أذهـب بهـا إلـى بيتـي فقـال: 

  ا كان من أمرها.افعل مرادك فأخذها وراح إلى بيته ونزلت من السرداب وقعدت في قصرها. هذا م
وأما ما كان من أمر الجوهري فأن النار اشتعلت في قلبه وقال في نفسه: أنا أروح انظر زوجتي فأن كانـت 
في البيت تكون هذه الجارية شبيهتها وسبحان مـن لـيس لـه شـبيٌه وأن لـم تكـن زوجتـي فـي البيـت تكـون هـي 

ًة بملبسـها وزينتهـا التـي رآهـا بهـا فـي الـدكان من غير شك، ثم أنه قام يجري إلى أن دخل البيـت فرآهـا قاعـد
فضرب يدًا على يد وقال: ال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي العظـيم فقالـت لـه: يـا راجـل هـل حصـل لـك جنـوٌن 
أو ما خبرك فمـا هـذه عادتـك ال بـد أن يكـون لـك أمـٌر مـن األمـور فقـال لهـا: إذا كـان مـرادك أن أخبـرك فـال 

ا: إن التاجر صـاحبنا اشـترى جاريـًة قـدها مثـل قـدك وطولهـا مثـل طولـك واسـمها تغتمي فقالت: قل، فقال له
مثـــل اســـمك وملبوســـها مثـــل ملبوســـك وهـــي تشـــبهك فـــي جميـــع صـــفاتك وفـــي إصـــبعها خـــواتم مثـــل خواتمـــك 
ومصاغها مثل مصاغك فلما فرجني عليها ظننت أنها أنت وقد تحيرت في أمري، ليتنا ما رأينا هذا التـاجر 

ال جاء من بـالده وال عرفنـاه فأنـه كـدر عيشـتي بعـد الصـفاء وكـان سـببًا فـي الجفـاء بعـد الوفـاء وال صحبناه و 
وأدخل الشك في قلبي فقالـت لـه: تأمـل وجهـي لعلـي أكـون أنـا التـي كنـت معـه والتـاجر صـاحبي وقـد لبسـت 

ظـن بـك أن بصفة جاريٍة واتفقت معه على أن يفرجك علي حتى يكيدك فقال: أي شيء هـذا الكـالم أنـا مـا أ
  تفعلي مثل هذه الفعال وكان ذلك الجوهري مغفًال عن مكايدة النساء وما يفعلن مع الرجال.

ثــم قالــت لــه: هــا أنــا قاعــدٌة فــي قصــري ورح أنــت إليــه فــي هــذه الســاعة وأطــرق البــاب واحتــل علــى الــدخول  
شــبيه وأن لــم تــر  عليــه بســرعٍة فــإذا دخلــت ورأيــت الجاريــة عنــده تكــون جاريتــه تشــبهني وجــل مــن لــيس لــه

الجاريــة عنــده أكــون أنــا الجاريــة التــي رأيتهــا معــه ويكــون ظنــك الســوء بــي محققــًا فقــال: صــدقت، ثــم تركهــا 
وخرج فقامت هي ونزلت من السرداب وقعدت عند قمر الزمان وأخبرته بذلك وقالت له: افـتح البـاب بسـرعٍة 

  وفرجه علي.
قال: أنا صاحبك فأنك فرجتني على الجاريـة فـي  ؟من بالباب فبينما هما في الكالم وٕاذا بالباب يطرق فقال:

  السوق وفرحت لك بها ولكن ما كملت فرحتي بها فافتح الباب وفرجني عليها، قال: ال بأس بذلك.
ثم فتح له الباب فرأى زوجته قاعدًة عنده فقامت وقبلت يده ويد قمـر الزمـان وتفـرج عليهـا وتحـدث معـه مـدًة 

وجته بشيء فقال: يخلق اهللا ما يشاء ثـم أنـه خـرج وكثـر فـي قلبـه الوسـواس ورجـع إلـى فرآها ال تتميز عن ز 
  بيته فرآى زوجته جالسًة ألنها سبقته من السرداب حين خرج من الباب.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السبعين بعد التسعمائة 
ة سبقت زوجها من السرداب حين خـرج مـن البـاب، ثـم قعـدت فـي قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبي

قال: رأيتهـا عنـد سـيدها وهـي تشـبهك فقالـت: توجـه إلـى  ؟قصرها فلما دخل زوجها قالت له: أي شيٍء رأيت



دكانك وحسبك سوء الظن فما بقيت تظن بي سوًء فقـال: األمـر كـذلك فـال تؤاخـذيني بمـا صـدر منـي قالـت: 
ات اليمين وذات الشمال وراح إلى دكانه فنزلت من السرداب إلـى قمـر الزمـان ومعهـا سامحك اهللا ثم قبلها ذ

أربعة أكياٍس وقالت: جهز حالك بسـرعة للسـفر واسـتعد للتحميـل المـال بـال إمهـال حتـى أفعـل لـك مـا عنـدي 
مـن البلـد  من الحيل فطلع واشترى بغاًال وحمل أحماًال وجهز تختروانًا واشتري مماليك وخدمًا وأخرج الجميـع

وما بقي له عاقًة وأتى لها وقال: أني أتممت أموري فقالـت: وأنـا األخـرى قـد نقلـت بقيـة مالـه وجميـع ذخـائره 
عندك وما خليت له قليًال وال كثيرًا ينتفع به وكل هذا محبًة فيك يا حبيب قلبي فأنـا أفـديك ألـف مـرٍة بزوجـي 

يــد الســفر بعــد ثالثــة أيــاٍم وجئــت ألودعــك فاحســب مــا ولكــن ينبغــي أن تــذهب إليــه وتودعــه وتقــول لــه: أنــا أر 
أتجمل لك عندي من أجرة البيت حتى أورده لك وتبرأ ذمتي وانظر ما يكون من جوابه وأرجـع إلـي وأخبرنـي 
وأنا أحتال عليه وأغيظه ألجل أن يطلقني فما أراه إال متعلقًا بي ومـا بقـي لنـا أحسـن مـن السـفر إلـى بـالدك 

ن صـحت األحـالم ثـم راح إلـى دكانـه وجلـس عنـده وقـال: يـا معلـم أنـا مسـافٌر بعـد ثالثـة فقال لها: يـا حبـذا أ
أياٍم وما جئت إال ألودعـك والمـراد أنـك بحسـب مـا تجمـل لـك عنـدي مـن أجـرة البيـت حتـى أعطيـه لـك وتبـرأ 

لبركـات ذمتي فقال له: ما هذا الكالم أن فضلك علي واهللا ما آخـذ منـك شـيئًا مـن أجـرة البيـت وحلـت علينـا ا
  ولكنك توحشنا بسفرك ولوال أنه يحرم علي لتعرضت لك ومنعتك عن عيالك وبالدك.

ثم ودعه وتباكيـا بكـاًء شـديدًا مـا عليـه مـن مزيـٍد وقفـل الـدكان مـن سـاعته وقـال فـي نفسـه: ينبغـي أن أشـبع  
وتقــف  مـن صـاحبي وصـار كلمـا راح يقضـي حاجــًة يـروح بيتـه معـه فـإذا دخـل بيــت قمـر الزمـان يجـدها فيـه

بــين أيــديهما، وتخــدمهما وٕاذا رجــع إلــى بيتــه يراهــا قاعــدًة هنــاك ولــم يــزل يراهــا فــي بيتــه إذا دخلــه ويراهــا فــي 
بيت قمر الزمان إذا دخله مدة ثالثة أياٍم، ثم أنها قالت له: أني نقلت جميـع مـا عنـده مـن الـذخائر واألمـوال 

لشــراب ولكنــي ال أقــدر علــى فراقهــا ألنهــا قريبتــي والفــرش ولــم يبــق عنــده إال الجاريــة التــي تــدخل عليكمــا با
وعزيزٌة عندي وكاتمٌة لسري ومرادي أن أضربها وأغضب عليها وٕاذا أتى زوجي أقول له: أنا مـا بقيـت أقبـل 
هــذه الجاريــة وال أقعــد أنــا وٕاياهــا فــي بيــت فخــذها وبعهــا فيأخــذها ليبيعهــا فاشــتريها أنــت حتــى نأخــذها معنــا 

أنها ضربتها فلما دخل زوجها رأى الجارية تبكي فسألها عن سبب بكائها فقالـت: أن فقال: ال بأس بذلك ثم 
فقالـت لـه: يـا رجـل أنـي أقـول  ؟سيدتي ضربتني فدخل وقال: ما فعلت هـذه الجاريـة الملعونـة حتـى ضـربتيها

أخـالف لـك  لك كلمًة واحدًة أنا مـا بقيـت أقـدر أنظـر هـذه الجاريـة فخـذها وبعهـا وٕاال طلقنـي فقـال: أبيعهـا وال
أمــرًا ثـــم أنــه أخـــذها معــه وهـــو خــارٌج إلـــى الــدكان ومـــر بهــا علـــى قمــر الزمـــان وكانــت زوجتـــه بعــد خروجـــه 
بالجاريــة مرقــت مــن الســرداب بســرعٍة، إلــى قمــر الزمــان، فادخلهــا فــي التختــروان وقبــل أن يصــل إلــى الشــيخ 

قال: جاريتي التـي كانـت تسـقينا  ؟هالجوهري، فلما وصل إليه ورأى قمر الزمان الجارية معه، قال له: ما هذ
الشراب ولكنها خالفت سيدتها مـا بقـي لهـا قعـوٌد عنـدها، فقـال لـه: بعهـا لـي حتـى أشـم رائحتـك فيهـا واجعلهـا 

فقـال: أنـا ال آخـذ اآلن منـك شـيئًا تفضـلت علينـا  ؟خادمة لجاريتي حليمة فقال: ال بـأس خـذها فقـال لـه: بكـم
سيدك، فبرزت له من التختروان وقبلت يده، ثم ركبـت فـي التختـروان وهـو فقبلها منه وقال للصبية: قبلي يد 

  ينظر إليها.



ثم قال له قمر الزمان: استودعتك اهللا يا معلـم عبيـد أبـريء ذمتـي فقـال لـه: أبـرأ اهللا ذمتـك وحملـك بالسـالمة 
لـه والرفـق لـه إلى عيالك وودعـه وتوجـه إلـى دكانـه وهـو يبكـي وهـو عـٌز عليـه قمـر الزمـان لكونـه كـان رفيقـا 

حٌق ولكنه فرح بزوال الوهم الذي حصل له من أمر زوجته حيث سافر ولم يتحقق ما ظنه في زوجتـه، هـذا 
  ما كان من أمره.

وأمــا مــا كــان مــن أمــر قمــر الزمــان فــأن الصــبية قالــت لــه: أن أردت الســالمة فســافر بنــا علــى غيــر طريــٍق 
  معهودٍة.

 لمباح.وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم ا

 

  وفي الليلة الحادية والسبعين بعد التسعمائة 
قالت: بلغنـي أيهـا الملـك السـعيد، أن قمـر الزمـان لمـا سـافر قالـت لـه الصـبية: أن أردت السـالمة فسـافر بنـا 
على غير طريق معهـوده فقـال: سـمعًا وطاعـًة، ثـم سـلك طريقـًا غيـر الطريـق التـي تعهـد النـاس المشـي فيهـا 

ن بالٍد حتى وصل إلى حدود قطر مصر ثم كتب كتابـًا وأرسـله إلـى والـده مـع سـاٍع وكـان ولم يزل مسافرًا م
والده التاجر عبد الرحمن قاعدًا في السوق بين التجار وفي قلبه من فراق ولده لهيب النـار ألنـه مـن يـوم مـا 

ن فيكم اسمه التـاجر توجه ما أتاه من عنده خبٌر فبينما هو كذلك وٕاذا بالساعي مقبٍل وقال لهم: يا سادتي م
قــال لهــم: أن معــي كتابــًا مــن عنــد ولــده قمــر الزمــان وقــد فارقتــه عنــد  ؟فقــالوا لــه: مــا تريــد منــه ؟عبــد الــرحمن

العريش ففرح وانشرح وفرح له التجـار وهنـوه بالسـالمة، ثـم أخـذ الكتـاب وقـرأه فـرآه مـن عنـد قمـر الزمـان إلـى 
ــ ع التجــار فــأن ســألتم عنــا فللــه الحمــد والمنــة فقــد بعنــا التــاجر عبــد الــرحمن وبعــد الســالم عليــك وعلــى جمي

واشـــترينا وكســـبنا، ثـــم قـــدمنا بالصـــحة والســـالمة والعافيـــة، فعنـــد ذلـــك فـــتح بـــاب الفـــرح وعمـــل الـــوالئم وأكثـــر 
الضيافات والعزائم وأحضر آالت الطرب وأتى في الفرح بأنواع العجب فلما وصل ولده الصالحية خرج إلـى 

التجـار فقـابلوه وأعتنقـه والـده وضـمه إلـى صـدره وبكـى حتـى أغمـي عليـه ولمـا أفـاق قـال مقابلته أبوه وجميـع 
  له: يوٌم مبارٌك يا ولدي حيث جمعنا بك المهيمن القادر.

ــًا وهــو فــي دائــرٍة واســعٍة،   ثــم أن التجــار تقــدموا إليــه وســلموا عليــه فــرأوا معــه أحمــاًال كثيــرًة وخــدمًا وتختروان
لما خرجت الصبية من التختروان رآها أبوه فتنة لمـن يراهـا ففتحـوا لهـا قصـرًا عاليـًا فأخذوه ودخلوا به البيت ف

كأنه كنٌز انحلت عنه الطالسم ولما رأتها أمه افتتنت بها وظنت أنهـا ملكـًة مـن زوجـات الملـوك ففرحـت بهـا 
عظيمًا حتـى نقـرح وسألتها فقالت لها: أنا زوجة ولدك قالت أمه: حيث تزوج بك ينبغي لنا أن نقيم لك فرحًا 

  بك وبولدي. هذا ما كان من أمرها.
أما ما كان من أمر التـاجر عبـد الـرحمن فأنـه بعـد انقضـاض النـاس وراح كـل واحـٍد إلـى حـال سـبيله اجتمـع 

فقـال لـه: يـا والـدي ليسـت جاريـة وٕانمـا  ؟بولده وقال له: يا ولدي ما تكون هـذه الجاريـة عنـدك وبـك اشـتريتها
قـال: أنهـا التـي كـان يصـفها لنـا الـدرويش ليلـة مـا  ؟بتي فقال لـه والـده: وكيـف ذلـكهي التي كانت سبب غر 

بات عندنا فـأن آمـالي تعلقـت بهـا فـي ذلـك الوقـت وال طلبـت السـفر إال مـن أجلهـا حتـى تعريـت فـي الطريـق 



وأخذت العرب أموالي ومـا دخلـت البصـرة إال وحـدي وحصـل لـي كـذا وكـذا وصـار يحكـي لوالـده مـن المبتـدأ 
قـال: أن كنـت تـأمرني افعـل ذلـك وٕاال فـال  ؟ى المنتهى فلما فرغ من حديثه قال له: هـل مـرادك الـزواج بهـاإل

أتزوجهــا قــال لــه: أن تزوجــت بهــا أكــون بريئــًا منــك فــي الــدنيا واآلخــرة وأغضــب عليــك غضــبًا شــديدًا كيــف 
مـل معـك مثلهـا علـى تتزوج بها وعي عملت هذه الفعـال مـع زوجهـا وكمـا عملتهـا مـع زوجهـا علـى شـأنك تع

شأن غيرك فأنها خائنٌة والخائن لـيس لـه أمـاٌن فـأن كنـت تخـالفني أكـون غضـبانًا عليـك وأن سـمعت كالمـي 
أفتش لك على بنٍت أحسن منها تكون طاهرًة زكيًة أزوجك بها ولو أنفق عليها جميع مالي وأعمـل لـك فرحـًا 

فالنـة أحسـن مـن أن يقولـوا تـزوج جاريـًة معدومـة  ليس له نظيٌر وافتخر بك وبها وٕاذا قال النـاس فـالن تـزوج
النسب والحسب وصار يرغب ولده في عدم زواجها ويـذكر لـه فـي شـأن ذلـك عبـارات ونكتـًا وأشـعارًا وأمثـاًال 
ومواعظ، فقال له قمر الزمان: يا والدي حيث كان األمر كذلك ال عالقة لي بزواجهـا فلمـا قـال قمـر الزمـان 

  ين عينيه وقال له: حقًا يا ولدي وحياتك ال بد من أن أزوجك بنتًا ليس لها نظير.ذلك الكالم قبله أبوه ب
ثم أن التاجر عبد الرحمن حط زوجة عبيد الجوهري وجاريتها في قصٍر عاٍل وقفل عليهما وقيد بهما جاريـًة 

انظـر  سوداء توصل لهما أكلهما وشربهما وقال لها: أنت وجاريتك تظالن محبوستين فـي هـذا القصـر حتـى
لكما مـن يشـتريكما وأبيعكمـا لـه وأن خالفـت قتلتـك أنـت وجاريتـك فأنـك خائنـٌة وال خيـر فيـك فقالـت لـه: افعـل 
أنت مرادك فأني استحق جميـع مـا تفعلـه معـي ثـم أقفـل عليهمـا البـاب وودى عليهمـا حريمـه وقـال: ال يطلـع 

ا وشربهما مـن طاقـة القصـر فقعـدت هـي عندهما أحٌد وال يكلمهما غير الجارية السوداء التي تعطيهما أكلهم
  وجاريتها تبكي وتتندم على ما فعلت بزوجها. هذا ما كان من أمرها.

وأما مـا كـان مـن أمـر التـاجر عبـد الـرحمن فأنـه أرسـل الخطـاب يخطبـون بنتـًا ذات حسـب ونسـب لولـده فمـا 
رأين بنتـه لـيس لهـا نظيـٌر زلن يفتشن وكلما رأين واحدًة يسمعن بأحسن منها حتى دخلن بيت شيخ اإلسالم ف

في مصر وهي ذات حسٍن وجماٍل وقٍد واعتداٍل ألنها أحسن مـن زوجـة عبيـد الجـوهري بـألف طبقـٍة وأخبرتـه 
بها فذهب هو واألكابر إلى والـدها وخطبوهـا منـه وكتبـوا الكتـاب وعملـوا فرحـًا عظيمـًا ثـم عمـل الـوالئم وعـزم 

اني يــوم عزمــوا التجــار تمامــًا ثــم دقــت الطبــول وزمــرت الزمــور فــي أول يــوم الفقهــاء فعملــوا مولــدًا شــريفًا وثــ
وزينــت الحــارة والخــط بالقناديــل وفــي كــل ليلــٍة تــأتي ســائر أربــاب المالعــب يلعبــون بــأنواع اللعــب وكــل يــوم 

  يعمل ضيافًة لصنٍف من أصناف الناس حتى عزم العلماء واألمراء والصناجق والحكام.
ن يومًا وكل يوٍم يقعد التاجر ويسـتقبل النـاس وولـده يقعـد بجانبـه ليتفـرج علـى ولم يزل الفرح قائمًا مدة أربعي 

الناس وهم يأكلون من السماط وكان فرحًا ليس له نظيٌر وفي آخر يوٍم عزم الفقـراء والمسـاكين غريبـًا وقريبـًا 
يــد زوج الصــبية فصــاروا يــأتون زمــرًا ويــأكلون والتــاجر جالســًا وابنــه بجنبــه فبينمــا هــم كــذلك وٕاذا بالشــيخ عب

داخــل فــي جملــة الفقــراء وهــو عريــاٌن تعبــان وعلــى وجهــه أثــر الســفر فلمــا رآه قمــر الزمــان عرفــه فقــال ألبيــه: 
انظــر يــا أبــي إلــى هــذا الرجــل الفقيــر الــذي دخــل مــن البــاب فنظــر إليــه فــرآه رث الثيــاب وعليــه خلــق جلبــاب 

الحجــاج ويــئن أنــين المــريض المحتــاج يســاوي درهمــين وفــي وجهــه اصــفرار يعلــوه غبــار وهــو مثــل مقــاطيع 
قــال لــه: هــذا المعلــم  ؟ويمشــي بتهافــٍت ويميــل فــي مشــيه ذات اليمــين وذات الشــمال وقــال: يــا ولــدي مــن هــذا



قــال: نعــم وقــد عرفتــه  ؟عبيــد الجــوهري زوج المــرأة المحبوســة عنــدنا فقــال لــه: أهــذا الــذي كنــت تحــدثني عنــه
ا ودع قمــر الزمــان توجــه إلــى دكانــه فجاءتــه دقــة شــغل فأخــذها معرفــًة جيــدًة وكــان الســبب فــي مجيئــه أنــه لمــ

  واشتغلها في بقية النهار.
وعند المساء قفل الدكان وذهب إلى البيت ووضع يده على الباب فـانفتح فـدخل فلـم يـر زوجتـه وال الجاريـة، 

المجنون فلم يجد أحـدًا  ورأى البيت في أسوا حاٍل. فلما رأى الدار خاليًة التفت يمينًا وشماًال ثم دار فيه مثل
وفتح خزنته فلم يجد فيها شيئًا من ماله وال من ذخائره فعند ذلـك أفـاق مـن سـكرته وتنبـه مـن غشـيته وعـرف 
أن زوجته هي التي كانت تنقلب عليه بالحيل حتى غدرت به فبكى على ما حصل له ولكنه كتم أمـره حتـى 

بـــه وعلـــم أنـــه إذا بـــاح بالســـر ال ينالـــه إال الهتيكـــة ال يشـــمت بـــه أحـــٌد مـــن أعدائـــه وال ينكـــدر أحـــٌد مـــن أحبا
  والتعنيف من الناس وقال في نفسه: يا فالن اكتم ما حصل لك من الخبال والوبال وعليك بالعمل.

تم أنه قفل بيته وقصد الدكان ووكل بها صانعًا من صناعه وقال له: أن الغالم التـاجر صـاحبي عـزم علـي 
ــا ولــدي أن أروح معــه إلــى مصــر بقصــد الفر  جــة وحلــف أنــه مــا يرحــل حتــى يأخــذني معــه بحريمــي وأنــت ي

وكيلــي فــي الــدكان وأن ســألكم عنــي الملــك فقولــوا لــه أنــه توجــه بحريمــه إلــى بيــت اهللا الحــرام ثــم بــاع بعــض 
مصالحه واشـترى لـه جمـاًال وبغـاًال ومماليـك واشـترى لـه جاريـًة وحطهـا فـي تختـروان وخـرج مـن البصـرة بعـد 

ه أحبابه وسافر والناس ال يظنـون إال أنـه أخـذ زوجتـه وتوجـه إلـى الحـج وفرحـت النـاس وقـد عشرة أياٍم فودع
أنقـــذهم اهللا مـــن حبســـهم فـــي المســـاجد والبيـــوت فـــي كـــل يـــوم جمعـــٍة وصـــار النـــاس يقولـــون: ال رده اهللا إلـــى 

هــل البصــرة مــرًة أخــرى حتــى ال نحــبس فــي المســاجد والبيــوت فــي كــل يــوم جمعــٍة ألن هــذه الحصــة أورثــت أ
البصــرة حســرة عظيمــة وبعضــهم يقــول: أظنــه ال يرجــع مــن ســفره بســبب دعــاء أهــل البصــرة عليــه وبعضــهم 
يقــول: أن رجــع ال يرجــع إال مــنكس الحــال وفــرح أهــل البصــرة بســفره فرحــًا عظيمــًا بعــد أن كــانوا فــي حســرٍة 

  عظيمٍة حتى ارتاحت قططهم وكالبهم.
علــى العــادة بــأنهم يــدخلون إلــى المســاجد قبــل صــالة الجمعــة فلمــا أتــى يــوم الجمعــة نــادى المنــادي فــي البلــد 

بساعتين أو يسـتخفون فـي البيـوت وكـذلك القطـط والكـالب فضـافت صـدورهم فـاجتمعوا جميعـًا وتوجهـوا إلـى 
الديوان ووقفوا بين يدي الملك وقـالوا لـه: يـا ملـك الزمـان أن الجـوهري أخـذ حريمـه وسـافر إلـى حـج بيـت اهللا 

فقــال الملــك: كيــف ســـافر هــذا الخــائن ولـــم  ؟الــذي كنـــا نحــبس ألجلــه فبــأي ســـبٍب اآلن الحــرام وزال الســبب
يعلمني لكن إذا جاء من سفره ال يكون األخير وروحوا إلى دكاكينكم وبيعـوا واشـتروا فقـد ارتفعـت عـنكم هـذه 

  الحالة. هذا ما كان من أمر الملك وأهل البصرة.
نه سافر عشرة مراحٍل فحل به ما حل بقمر الزمان قبل دخوله وأما ما كان من أمر المعلم عبيد الجوهري فأ

البصــرة وطلعــت عليــه عــرب بغــداد فعــروه وأخــذوا مــا كــان معــه وجعــل نفســه ميتــًا حتــى خلــص وبعــد ذهــاب 
العــرب قــام وهــو عريــان إلــى أن دخــل بلــٍد فحــنن اهللا علــى أهــل البلــد الخيــر فســتروا عورتــه بقطــٍع مــن الثيــاب 

قـوت مـن بلـٍد إلـى بلـٍد حتـى وصـل إلـى مصـر المحروسـة فأحرقـه الجـوع فـدار يسـأل الخلقة وصار يسـأل ويت
في األسواق فقال له رجل من أهل مصـر: يـا فقيـر عليـك ببيـت الفـرح كـل واشـرب فـأن هنـاك فـي هـذا اليـوم 



ســماٌط للفقــراء والغربــاء فقــال لــه: ال أعــرف طريــق بيــت الفــرح فقــال لــه: اتبعنــي وأنــا أريــه لــك فتبعــه إلــى أن 
  وصل إلى بيت الفرح فادخل وال تخف فما على باب الفرح من حجاٍب.

فلما دخل رآه قمـر الزمـان فعرفـه وأخبـر بـه أبـاه ثـم أن التـاجر عبـد الـرحمن قـال لولـده: يـا ولـدي أتركـه فـي  
هذه الساعة ربما يكون جائعًا فدعه يأكل حتى يشبع ويسكن روعه وبعد ذلك نطالبه فصبرا عليه حتـى أكـل 

وغسـل يديـه وشـرب القهـوة والشـربات السـكر الممزوجـة بالمسـك والعنبـر وأراد أن يخـرج فأرسـل خلفـه  واكتفى
فقـال  ؟والد قمر الزمان فقال له الرسول: تعالى يا غريب كلم التاجر عبد الرحمن قال: ما يكـون هـذا التـاجر

ر رأى صــاحبه قمــر لــه الرســول: أنــه صــاحب الفــرح فرجــع وظــن أنــه يعطيــه إحســانا فلمــا أقبــل علــى التــاج
الزمــان فغــاب عــن الوجــود مــن الحيــاء منــه وقــام لــه قمــر الزمــان علــى األقــدام وأخــذه باألحضــان وســلم عليــه 
وتباكيا بكاًء شديدًا ثم أجلسه بجانبه فقال له أبوه: يا عديم الذوق ما هـذا شـأن مالقـاة األصـحاب أرسـله أوال 

قعــد معــه وتحــدث أنــت وٕايــاه فصــاح علــى بعــض الغلمــان إلــى الحمــام وأرســل إليــه بدلــًة تليــق بــه وبعــد ذلــك أ
وأمــرهم أن يــدخلوه الحمــام وأرســل إليــه بدلــة مــن خــاص الملبــوس تســاوي ألــف دينــاٍر وأكثــر مــن ذلــك المبلــغ 
وغسلوا جسده وألبسوه البدلة فصار كأنه شـاه بنـدر التجـار وكـان الحاضـرون سـألوا قمـر الزمـان حـين غيابـه 

فقـال: هـذا صـاحبي وقـد أنزلنـي فـي بيتـه ولـه علـي  ؟أأأووو ومـن أيـن تعرفـه ؟ذافي الحمـام وقـالوا لـه: مـن هـ
إحسان ال يحصى فأنه أكرمني إكرامًا زائدًا وهو من أهـل السـعادة والسـيادة وصـنعته جـوهري لـيس لـه نظيـٌر 

أنـه عمـل  وملك البصرة يحبه حبًا كثيرًا وله عنده مقاٌم عظيٌم وكالٌم نافٌذ وصار يبالغ لهم في مدحـه ويقـول:
معي كذا وكذا وأنا صـرت فـي حيـاٍء منـه وال أدري مـا أجازيـه بـه فـي مقابلـة مـا صـنعه مـن اإلكـرام ولـم يـزل 
ينفي عليه حتى عظم قدره عنـد الحاضـرين وصـار مهابـًا فـي أعيـنهم فقـالوا: نحـن كلنـا نقـوم بواجبـه وٕاكرامـه 

خروجـه مـن بـالده ومـا فعـل اهللا بـه من شأنك ولكـن مرادنـا أن نعرفـه مـا سـبب مجيئـه إلـى مصـر ومـا سـبب 
فقال لهم: يا ناس ال تتعجبوا أن ابن آدم تحت القضاء والقدر ومـا دام فـي هـذه  ؟حتى صار في هذه الحالة
  الدنيا ال يسلم من اآلفات.

أعلموا أني أنا دخلت البصرة في أسوأ من هذا الحال وأشد من هـذا النكـال ألن هـذا الرجـل دخـل فـي مصـر 
بالخلقان وأما أنـا فـأني دخلـت بـالده مكشـوف العـورة يـٌد مـن خلـف ويـٌد قـدام وال نفعنـي إال اهللا  مستور العورة

وهـــذا الرجـــل العزيـــز والســـبب فـــي ذلـــك أن العـــرب عرونـــي وأخـــذوا جمـــالي وبغـــالي وأحمـــالي وقتلـــوا غلمـــاني 
إلـى أن دخلـت  ورجالي ورقدت بين القتلـى فظنـوا أنـي ميـٌت فـذهبوا وفـاتوني وبعـد ذلـك قمـت ومشـيت عريانـاً 

البصرة فقابلني هـذا الرجـل وكسـاني وأنزلنـي فـي بيتـه وقـواني بالمـال وجميـع مـا أتيـت بـه معـي لـيس إال مـن 
اهللا ومــن خيــره فعنــدما ســافرت أعطــاني شــيئًا كثيــرًا ورجعــت إلــى بــالدي مجبــور الخــاطر وفارقتــه وهــو فــي 

ــٌة مــن نكبــات الزمــان أوجبــت لــ ه فــراق األهــل واألوطــان وجــرى لــه فــي ســيادٍة فلعلــه حــدث لــه بعــد ذلــك نكب
الطريق مثل ما جرى لي وال عجب في ذلك ولكن ينبغي لي اآلن أن أجازيه علـى مـا صـنع معـي مـن كـريم 
الفعال وأعمل بقول من قال. فبينما هم في هذا الكالم وأمثاله وٕاذا بالمعلم عبيد مقبًال عليهم كأنه شـاه بنـدر 

ليه وأجلسـوه فـي الصـدر، وقـال لـه قمـر الزمـان: يـا صـاحبي نهـارك سـعيٌد التجار فقام إليه الجميع وسلموا ع



مبــارٌك، ال تحــك علــى شــيٍء جــرى علــي قبلــك فــأن كــان العــرب عــروك ونهبــوا منــك مالــك فــأن المــال فــداء 
األبــدان فــال تغــم نفســك فــأني وصــلت بــالدك عريانــًا وقــد كســوتني وأكرمتنــي ولــك علــي اإلحســان الكثيــر فأنــا 

  أجازيك.
 شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح. وأدرك

 

  وفي الليلة الثانية والسبعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن قمــر الزمــان لمــا قــال للمعلــم عبيــد الجــوهري أنــي وصــلت بــالدك عريانــًا 

ن ذلـك فطـب وقد كسوتني ولك علي اإلحسـان الكثيـر فأنـا أجازيـك وافعـل معـك كمـا فعلـت معـي بـل أكثـر مـ
نفسًا وقر عينًا، وصار يطيب بخاطره ومنعه مـن الكـالم لـئال يـذكر زوجتـه ومـا فعلـت معـه، ولـم يـزل يعظـه 
بمواعٍظ وأمثاٍل وأشعاٍر ونكٍت وحكاياٍت ويسليه فلحظ الجوهري ما أشار إليه قمـر الزمـان مـن الكتمـان فكـتم 

  ما عنده وتسلى بما سمعه من الحكايات والنوادر.
ر الزمان ووالده التاجر عبد الرحمن أخذا الجوهري وذهبا به إلى قاعة الحريم واجتمعا به فقال لـه ثم أن قم 

التاجر عبد الرحمن: نحن ما منعناك من الكالم إال خوفًا من الفضيحة في حقك وحقنا ولكن نحن اآلن في 
نتهـى، فلمـا فـرغ مـن قصـته خلوٍة فأفدني بما جرى بينك وبـين زوجتـك، فشـرح لـه القضـية مـن المبتـدأ إلـى الم

قـال لـه: واهللا أن ولـدك مـا عنـده ذنـٌب ألن الرجـال لهـم طمـٌع  ؟قال له: هل الـذنب مـن زوجتـك أو مـن ولـدي
فــي النســاء والنســاء علــيهن أن يمتــنعن عــن الرجــال، فالعيــب عنــد زوجتــي التــي خــانتني وفعلــت معــي هــذه 

  الفعال.
نـا اختبرنـا زوجتـه وعرفنـا أنهـا خائنـٌة ومـرادي اآلن أن أختبـره فقام التاجر واجتمع بولده وقـال لـه: يـا ولـدي أن

فقــال لــه: مــرادي أن أحملــه  ؟وأعــرف هــل هــو صــاحب عــرٍض ومــروءٍة أو هــو ديــوٌث، فقــال لــه: وكيــف ذلــك
علــى الصــلح مــع زوجتــه فــأن رضــي بالصــلح وســامحها فــأني أضــربه بالســيف فأقتلــه وبعــد ذلــك أقتلهــا هــي 

يـاة الـديوث والزانيـة وأن نفـر منهـا فـأني أزوجـه شـقيقتك وأعطيـه أكثـر مـن مالـه وجاريتهـا ألنـه ال ينفـع فـي ح
  التي تناولته منه.

ثم أنه عاد إليه وقال لـه: يـا معلـم أن معاشـرة النسـاء تحتـاج إلـى طـول البـال ومـن كـان يهـواهن فأنـه يحتـاج 
فيســتعظمن أنفســهن إلــى ســعة الصــدر ألنهــن يعربــدن الرجــال ويــؤذينهن لعــزتهن علــيهن بالحســن والجمــال 

ويحتقرن الرجال وال سيما إذا أبانت لهن المحبة من بعولتهن فيقابلنه بالتيه والدالل وكريه الفعـال مـن جميـع 
الجهات، فأن كان الرجل يغضب كلما رأى من زوجته ما يكره فال يحصل بينه وبينها عشرٌة وال يوافقهن إال 

ل الرجل زوجته ويقابل إساءتها بالسماح فأنه ال يحصـل لـه من كان واسع البال كثير االحتمال وأن لم يحتم
في عشرتها نجاح، وقد قيل في حقهن: لو كن في السماء لمالت إلـيهن أعنـاق الرجـال ومـن قـدر وعفـا كـان 

  أجره على اهللا.



وهذه المرأة زوجتك ورفيقتك وقد طالـت عشـرتها معـك فينبغـي أن يكـون عنـدك لهـا السـماح وهـذا فـي العشـرة 
مات النجاح، والنساء ناقصات عقٍل وديٍن وهي أن أساءت فأنها قد تابت وأن شاء اهللا ال تعـود إلـى من عال

فعــل مــا كانــت تفعلــه أوًال، فــالرأي عنــدي أنــك تصــطلح أنــت وٕاياهــا وأنــا أرد لــك أكثــر مــن مالــك وأنــت أقمــت 
دك فأنـــا أعطيـــك مـــا عنــدي فمرحبـــًا بـــك وبهـــا ولـــيس لكمـــا إال مـــا يســـركما وأن كنـــت تطلـــب التوجـــه إلـــى بـــال

يرضيك وها هو التختروان حاضٌر فركب زوجتك وجاريتهـا فيـه وسـافر إلـى بـالدك والـذي يجـري بـين الرجـل 
  وزوجته كثيٌر فعليك بالتيسير وال تسلك التعسير.

فقال الجوهري: يا سيدي وأين زوجتي فقال له ها هي في هذا القصر فـاطلع إليهـا واسـترض بهـا مـن شـأني 
ها فان ولدي لما أتى بها وطلب زواجها منعته عنها ووضعتها فـي هـذا القصـر وقفلـت عليهـا وال تشوش علي

وقلـت فـي نفسـي ربمــا يجـيء زوجهـا فأسـلمها إليــه ألنهـا جميلـة الصـورة والتــي مثـل هـذه ال يمكـن زوجهــا أن 
بـت لـه يفوتها والذي حسبته حصل والحمد هللا تعالى على اجتماعك بزوجتـك، وأمـا مـن جهـة ابنـي فـأني خط

وزوجته غيرها وهـذه الـوالئم والضـيافات مـن أجـل فرحـه، وفـي هـذه الليلـة أدخلـه علـى زوجتـه وهـا هـو مفتـاح 
القصــر الــذي فيــه زوجتــك فخــذه وافــتح البــاب وادخــل علــى زوجتــك وجاريتــك وانبســط معهــا ويــأتيكم األكــل 

م تنـاول المفتـاح وطلـع فرحـًا والشرب وال تنزل من عندها حتى تشبع منها، فقال جزاك اهللا عنـي كـل خيـٍر: ثـ
فظن التاجر أن هذا الكالم أعجبه وأنه رضي به فأخذ السيف وتبعه من وراءه بحيث لم يـره ثـم وقـف ينظـر 

  ما يحصل بينه وبين زوجته. هذا ما كان من أمر التاجر عبد الرحمن.
بب أن قمـر الزمـان تـزوج وأما ما كان من أمر الجوهري فأنه دخل على امرأتـه فرآهـا تبكـي بكـاًء شـديدًا بسـ 

بغيرهــا ورأى الجاريــة تقــول لهــا كــم نصــحتك يــا ســيدتي وقلــت لــك أن هــذا الغــالم ال ينالــك منــه خيــٌر فــاتركي 
عشرته فما سمعت كالمي حتى نهبت جميع مال زوجـك وأعطيتـه لـه وبعـد ذلـك فارقـت مكانـك وتعلقـت فـي 

وج بغيــرك ثــم جعــل آخــر تلفــك بــه الحــبس، هــواه وأتيــت معــه فــي هــذه الــبالد وبعــد ذلــك رمــاك مــن بالــه وتــز 
فقالت لهـا اسـكتي يـا ملعونـة فأنـه وأن تـزوج بغيـري ال بـد أن أخطـر يومـًا علـى بالـه، فأنـا ال أسـلوا مسـامرته 
فال بد أن يتذكر عشرتي وصحبتي ويسأل عنـي وأنـا ال أرجـع عـن محبتـه وال أحـول عـن هـواه ولـو مـت فـي 

نه يرجع إلي ويعمـل معـي انبسـاطًا فلمـا سـمعها زوجهـا تقـول هـذا السجن فأنه حبيبي وطبيبي وعشمي منه أ
الكالم دخل عليها وقال لها يا خائنة أن عشمك فيـه مثـل عشـم إبلـيس فـي الجنـة كـل هـذه العيـوب فيـك وأنـا 
مــا عنــدي خبــٌر ولــو علمــت أن فيــك عيبــًا مــن هــذه العيــوب مــا كنــت قنيتــك عنــدي ســاعًة واحــدًة ولكــن حيــث 

  غي أن أقتلك ولو قتلوني فيك يا خائنة ثم قبض عليها بيديه االثنتين.تيقنت فيك ذلك ينب
ثــم اتكــأ علــى زمــارة حلقهــا وكســرها فصــاحت الجاريــة وأســيدتاه فقــال يــا عــاهرة العيــب كلــه منــك حيــث كنــت 
تعرفين أن فيهـا هـذه الخصـلة ولـم تخبرينـي ثـم قـبض علـى الجاريـة وخنقهـا كـل ذلـك حصـل والتـاجر ممسـٌك 

هــو واقــٌف خلــف البــاب يســمع بأذنــه ويــرى بعينــه ثــم أن عبيــد الجــوهري لمــا خنقهمــا فــي قصــر الســيف بيــده و 
التاجر كثرت عليه األوهام وخاف عاقبة األمر وقال في نفسه أن التاجر إذا علم أني قتلتهما فـي قصـره، ال 



م يــدر مــاذا بــد أنــه يقتلنــي ولكــن اســأل اهللا أن يجعــل قــبض روحــي علــى اإليمــان وصــار متحيــرًا فــي أمــره ولــ
  يفعل.

فبينما هو كـذلك وٕاذا بالتـاجر عبـد الـرحمن دخـل عليـه وقـال لـه ال بـأس عليـك أنـك تسـتاهل السـالمة وانظـر 
هــذا الســيف الــذي فــي يــدي فأنــا كنــت مضــمرًا علــى أن أقتلــك أن صــالحتها ورضــيت عليهــا وأقتــل الجاريــة 

ن أزوجـك ابنتـي أخـت قمـر الزمـان ثـم أنـه وحيث فعلـت هـذه الفعـال فمرحبـًا بـك، ثـم مرحبـًا ومـا جـزاؤك إال أ
أخذه ونزل به وأمر بإحضار الغاسـلة وشـاع الخبـر أن قمـر الزمـان ابـن التـاجر عبـد الـرحمن جـاء بجـاريتين 
ــا فصــار النــاس يعزونــه ويقولــون لــه تعــيش رأســك وعــوض اهللا عليــك، ثــم غســلوهما  معــه مــن البصــرة فماتت

  ا كان من أمر عبيد الجوهري وزوجته وجاريته.وكفنوهما ولم يعرف أحٌد حقيقة األمر هذا م
وأما ما كان من أمر التاجر عبد الرحمن فأنـه أحضـر شـيخ اإلسـالم وجميـع األكـابر وقـال لـه شـيخ اإلسـالم 
اكتــب كتــاب بنتــي كوكــب الصــباح علــى المعلــم عبيــد الجــوهري ومهرهــا قــد وصــلني بالتمــام والكمــال فكتــب 

ح واحــدًا وزفــوا بنــت شــيخ اإلســالم زوجــة قمــر الزمــان وأختــه كوكــب الكتــاب وســقاهم الشــربات وجعلــوا الفــر 
الصباح زوجة المعلم عبيد الجوهري في تختروان واحٍد في ليلٍة واحدٍة وفي المساء زفوا قمـر الزمـان والمعلـم 
عبيد سواًء وأدخلوا قمر الزمان على بنت شيخ اإلسالم وأدخلوا المعلم عبيدًا على بنـت التـاجر عبـد الـرحمن 

  فلما دخل عليها رآها أحسن من زوجته وأجمل منها بألف طبقٍة.
ثم أنه أزال بكارتها ولما أصبح دخل على التاجر عبد الرحمن وقال يا عم أني اشتقت إلى بالدي ولي فيهـا 
أمالٌك وأرزاٌق وكنت أقمت فيها صانعًا مـن صـناعي وكـيًال عنـي وفـي خـاطري أن أسـافر إلـى بـالدي ألبيـع 

ع إليك فأن تأذن لي في التوجه إلى بالدي من أجل ذلك فقال له يا ولدي قد أذنت لك وال لـوم أمالكي وأرج
عليك في هذا الكالم فأن حب الوطن مـن اإليمـان والـذي مـا لـه خيـر فـي بـالده مـا لـه خيـر فـي بـالد النـاس 

ن رجوعـك إلـى وربما أنك إذا سافرت بغير زوجتك ودخلت بـالدك يطيـب لـك فيهـا القعـود وتصـير متحيـرًا بـي
زوجتك وقعودك في بـالدك فـالرأي الصـواب أن تأخـذ زوجتـك معـك وبعـد ذلـك أن شـئت الرجـوع إلينـا فـارجع 
أنت وزوجتك ومرحبًا بك وبها ألننـا نـاس ال نعـرف طالقـًا وال تتـزوج منـا امـرأٌة مـرتين وال تهجـر إنسـانًا بطـرًا 

فقــال لــه يــا ولــدي: نحــن مــا عنــدنا نســاء  فقــال يــا عــم أخــاف أن ابنتــك ال ترضــى بالســفر معــي إلــى بــالدي
  تخالف بعولتهن وال نعرف امرأة تغضب على بعلها فقال له بارك اهللا فيكم وفي نسائكم.

ثــم أنــه دخــل علــى زوجتــه وقــال لهــا أنــا مــرادي الســفر إلــى بــالدي فمــا تقــولين قالــت أن أبــي يحكــم علــي مــا  
وأنا ال أخالفه فقال لهـا بـارك اهللا فيـك وفـي أبيـك  دمت بكرًا وحيث تزوجت فقد صار الحكم كله في يد بعلي

ورحم اهللا بطنًا حملتك وظهرًا ألقاك، ثم بعد ذلك قطع عالئقه وأخذ في العلو فأعطاه عمه شيئًا كثيرا وودعا 
بعضــهما ثــم أخــذ زوجتــه وســافر وال يــزال مســافرًا حتــى دخــل البصــرة فخرجــت لمالقاتــه األقــارب واألصــحاب 

في الحجاز وصار بعض الناس فرحانًا بقدومـه وبعضـهم مغمومـًا لرجوعـه إلـى البصـرة  وهم يظنون أنه كان
وقــال النــاس لبعضــهم أنــه يضــيق علينــا فــي كــل جمعــٍة بحســب العــادة ويحبســنا فــي الجوامــع والبيــوت حتــى 

  يحبس قططنا وكالبنا هذا ما كان من أمره.



أرسل إليه وأحضره بين يديـه وعنفـه وقـال لـه وأما ما كان من أمر الملك فأنه لما علم بقدومه غضب عليه و 
كيف تسافر ولم تعلمني بسفرك فهل كنت عاجزًا عن شيٍء أعطيه لك لتستعين به على الحج إلـى بيـت اهللا 
الحرام فقال له العفو يا سيدي واهللا ما حججت ولكن جرى لي كذا وكذا وأخبره بما جرى له مـع زوجتـه ومـع 

ف زوجه ابنته إلى أن قال له وقد جئت بها إلى البصرة فقال له واهللا لـوال التاجر عبد الرحمن المصري، وكي
أنــي أخــاف مــن اهللا تعــالى لقتلتــك وتزوجــت بهــذه البنــت األصــلية مــن بعــدك ولــو كنــت انفــق عليهــا خــزائن 

  األموال ألنها ال تصلح إال للملوك ولكن جعلها اهللا من نصيبك وبارك اهللا لك فيها فاستعوض بها خيرًا.
أنه أنعم على الجوهري ونـزل مـن عنـده وقعـد معهـا خمـس سـنواٍت وبعـد ذلـك تـوفي إلـى رحمـة اهللا تعـالى  ثم

فخطبهــا الملــك، فمــا رضــيت وقالــت أيهــا الملــك أنــا مــا وجــدت فــي طــائفتي امــرأًة تزوجــت بعــد بعلهــا فأنــا ال 
لتوجـه إلـى بـالدك فقالـت أتزوج أحدًا بعد بعلي فـال أتزوجـك ولـو كنـت تقتلنـي فأرسـل يقـول لهـا هـل تطلبـين ا

إذا فعلت خيرًا تجازى به فجمع لها جميع أموال الجوهري وزادها من عنده على قدر مقامـه، ثـم أرسـل معهـا 
وزيرًا من وزرائه مشهورًا بالخير والصالح وأرسل معه خمسمائة فـارٍس فسـار بهـا ذلـك الـوزير حتـى أوصـلها 

الجميع وٕاذا كانت هذه المرأة ما رضيت أن تبدل زوجهـا إلى أبيها وأقامت من غير زواٍج حتى ماتت ومات 
بعد موته بسلطاٍن كيف تسوى بمن تبدله في حال حياته بغالٍم مجهول األصل والنسب وخصوصـًا إذا كـان 
ذلك في السفاح وعلى غير طريق سنة النكاح ومن ظن أن النساء كلهن سواٌء فأن داء جنونه ليس لـه دواء 

 ملكوت هو الحي الذي ال يموت.فسبحان من له الملك وال

 

  حكاية عبد اهللا بن فاضل عامل البصرة مع أخويه
ومما يحكى أيضًا أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد تفقد خراج البالد يومًا مـن األيـام فـرأى خـراج 

صـب ديوانـًا لهـذا جميع األقطار والبالد جاء إلى بيت المال إال خراج البصرة فأنـه لـم يـأت فـي ذلـك العـام فن
السبب وقال علي بالوزير فحضر بين يديه فقال له أن خراج جميع األقطـار جـاء إلـى بيـت المـال إال خـراج 
البصرة فأنـه لـم يـأت منـه شـيٌء فقـال يـا أميـر المـؤمنين لعـل نائـب البصـرة حصـل لـه أمـر ألهـاه عـن إرسـال 

فــي هــذه المــدة حتــى لــم يرســل الخــراج أو الخــراج فقــال لــه أن مــدة حضــور الخــراج عشــرون يومــًا فمــا عــذره 
يرسل بإقامة العذر فقال له يا أمير المؤمنين أن شئت أرسلنا إليه رسوًال فقال أرسل له أبا اسـحق الموصـلي 

  النديم فقال: سمعًا وطاعًة هللا ولك يا أمير المؤمنين.
طًا شريعًا، وقال لـه امـض ثم أن الوزير جعفر نزل إلى داره وأحضر أبا اسحق الموصلي النديم وكتب له خ

إلــى عبــد اهللا بــن فاضــل نائــب مدينــة البصــرة وانظــر مــا الــذي ألهــاه عــن إرســال الخــراج ثــم تســلم منــه خــراج 
البصرة بالتمام والكمال وائتني به سريعًا فأن الخليفـة تفقـد خـراج األقطـار فوجـده قـد وصـل إال خـراج البصـرة 

ٍر فهاتــه معــك ليخبــر الخليفــة بالعــذر مــن لســانه فأجــاب وأن رأيــت الخــراج غيــر حاضــٍر واعتــذر إليــك بعــذ
بالسـمع والطاعــة وأخـذ خمســة آالف فـارٍس مــن عسـكر الخليفــة وسـافر حتــى وصـل إلــى مدينـة البصــرة فعلــم 
بقدومه عبد اهللا بن فاضـل فخـرج بعسـكره إليـه والقـاه ودخـل بـه البصـرة وطلـع بـه قصـره وبقيـة العسـكر نزلـوا 



د عـين لهـم ابـن الفاضـل جميـع مـا يحتـاجون إليـه ولمـا دخـل أبـو اسـحق الـديوان في الخيام خـارج البصـرة وقـ
  وجلس على الكرسي أجلس عبد اهللا بن فاضل بجانبه وجلس األكابر حوله على قدر مراتبهم.

ثم بعد السالم قال له ابن فاضل يا سيدي هـل لقـدومك علينـا مـن سـبٍب قـال نعـم إنمـا جئـت لطلـب الخـراج  
عنه ومدة وروده قد مضت فقال يا سـيدي يـا ليتـك مـا تعبـت وال تحملـت مشـقة السـفر فـأن فأن الخليفة سأل 

الخــراج حاضــٌر بالتمــام والكمــال وقــد كنــت عازمــًا أن أرســله فــي غــٍد ولكــن حيــث أتيــت فأنــا أســلمه إليــك بعــد 
إليـك هديـًة  ضيافتك ثالثة أيام، وفي اليوم الرابع أحضر الخراج بـين يـديك ولكـن وجـب علينـا اآلن أننـا نقـدم

مــن بعــض خيــرك وخيــر أميــر المــؤمنين فقــال ال بــأس بــذلك، ثــم أنــه فــض الــديوان ودخــل بــه قصــرًا فــي داره 
لــيس لــه نظيــٌر ثــم قــدم لــه وألصــحابه ســفرة الطعــام فــأكلوا وشــربوا وتلــذذوا وطربــوا ثــم رفعــت المائــدة وغســلت 

يـل، ثـم فرشـوا لـه سـريرًا مـن العـاج مرصـعًا األيادي وجاءت القهوة والشربات وقعدوا في المنادمة إلى ثلث الل
بالذهب الوهاج فنام عليه ونام نائب البصـرة علـى سـريٍر آخـر بجانبـه فغلـب السـهر علـى ابـن اسـحق رسـول 
أمير المؤمنين وصـار يفكـر فـي بحـور الشـعر والنظـام ألنـه مـن خـواص نـدماء الخليفـة وكـان لـه بـاٌع عظـيٌم 

سهرانًا في إنشاد الشعر إلـى نصـف الليـل فبينمـا هـو كـذلك وٕاذا بعبـد في األشعار ولطائف األخبار ولم يزل 
اهللا بن فاضل قام وشد حزامه وفتح دوالبًا وأخذ منه سوطًا وأخذ شمعًة مضيئًة وخرج مـن بـاب القصـر وهـو 

  يظن أن أبا اسحق نائم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  التسعمائة وفي الليلة الثالثة والسبعين بعد 
قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن عبـد اهللا بـن فاضـل لمـا خـرج مـن بـاب القصـر وهـو يظـن أن أبـا اسـحق 
النــديم نائمــًا فلمــا خــرج تعجــب أبــو اســحق وقــال فــي نفســه إلــى أيــن يــذهب عبــد اهللا ابــن فاضــل بهــذا الســوط 

نع في هذه الليلة ثم أن أبا اسحق قـام فلعل مراده أن يعذب أحدًا ولكن ال بد لي من أن أتبعه وانظر ما يص
وخرج وراءه قليًال قليًال بحيث أنه لم يره فرأى عبد اهللا فتح خزانـًة وأخـرج منهـا مائـدًة فيهـا أربعـة أصـحن مـن 
الطعام وخبزًا وقلًة فيها ماٍء ثم أنه حمل المائدة والقلة ومشى فتبعـه أبـو اسـحق مسـتخفيًا إلـى أن دخـل قاعـة 

ف باب القاعة من داخـل وصـار ينظـر مـن خـالل ذلـك البـاب فـرأى هـذه القاعـة واسـعًة فوقف أبو اسحق خل
ومفروشًة فرشـًا فـاخرًا وفـي وسـط القاعـة سـريٌر مـن العـاج مصـفٌح بالـذهب الوهـاج وذلـك السـرير مربـوٌط فيـه 

ه وفك كلبان في سلسلتين من الذهب ثم أنه رأى عبد اهللا حط المائدة على جانٍب في مكاٍن وشمر عن أيادي
الكلب األول فصار يتلوى في يده ويضع وجهه في األرض كأنه يقبل بين يديه ويعوي عـواًء خفيفـًا بصـوٍت 
ضعيٍف ثم أنه كتفه ورمـاه فـي األرض وسـحب السـوط ونـزل بـه عليـه وضـربه ضـربًا وجيعـًا مـن غيـر شـفقٍة 

ع األنـين وغـاب عـن الوجـود وهو يتلوى بين يديه وال يجد له خالصًا ولم يزل يضربه بـذلك السـوط حتـى قطـ
ثم أنه أخذه وربطه في مكانـه وبعـد ذلـك أخـذ الكلـب الثـاني وفعـل بـه كمـا فعـل بـاألول ثـم أنـه أخـرج محرمـًة 
وصار يمسح لهما دموعهما ويأخذ بخاطرهما ويقول ال تؤاخذني واهللا ما هذا بخاطري وال يسهل علـي ولعـل 



دعوا لهما وحصـل كـل هـذا وأبـو اسـحق النـديم واقـٌف يسـمع اهللا يجعل لكما من هذا الضيق فرجًا ومخرجًا وي
بأذنه ويرى بعينه وقد تعجب من هذه الحالـة ثـم أنـه قـدم لهمـا سـفرة الطعـام وصـار يلقمهمـا بيـده حتـى شـبعا 
ومسح لهما أفواههما وحمل القلة وسقاهما وبعد ذلك حمـل المائـدة والقلـة والشـمعة وأراد أن يخـرج فسـبقه أبـو 

سريره ونام ولم يعرف أنه تبعه وأطلع عليه ثم أن عبد اهللا وضـع السـفرة والقلـة فـي الخزانـة  اسحق وجاء إلى
  ودخل القاعة وفتح الدوالب ووضع السوط في محله وقلع حوائجه ونام هذا ما كان من أمره.

ن كثـرة وأما ما كان من أمر أبي اسحق فأنه بات بقية تلك الليلـة يفكـر فـي شـأن هـذا األمـر ولـم يأتـه نـوٌم مـ
العجب وصار يقول في نفسه يا ترى مـا سـبب هـذه القضـية ولـم يـزل يتعجـب إلـى الصـباح ثـم قـاموا وصـلوا 
الصبح ووضـع لهـم الفطـور فـأكلوا وشـربوا القهـوة وطلعـوا إلـى الـديوان واشـتغل أبـو اسـحق بهـذه النكتـة طـول 

كـــذلك فضـــربهما ثـــم صـــالحهما  النهـــار ولكنـــه كتمهـــا ولـــم يســـأل عبـــد اهللا عنهـــا وثـــاني ليلـــة فعـــل بـــالكلبتين
  وأطعمهما وسقاهما وتبعه أبو اسحق فرآه فعل بهما كأول ليلٍة وكذلك ثالث ليلٍة.

ثم أنه أحضر الخراج إلى أبي اسحق النديم في رابـع يـوٍم فأخـذه وسـافر، ولـم يـزل مسـافرًا حتـى وصـل إلـى  
تـــأخير الخـــراج فقـــال لـــه يـــا أميـــر مدينـــة بغـــداد وســـلم الخـــراج إلـــى الخليفـــة ثـــم أن الخليفـــة ســـأله عـــن ســـبب 

المؤمنين رأيت عامل البصرة قد جهز الخراج وأراد إرساله ولو تأخرت يومًا لقـابلني فـي الطريـق ولكـن رأيـت 
من عبد اهللا بن فاضل عجبًا عمري ما رأيت مثله يا أمير المؤمنين فقال الخليفة ومـا هـو يـا أبـا اسـحق قـال 

لـه مــع الكلبـين وقــال رأيتـه ثــالث ليــاٍل متواليـاٍت وهــو يعمـل هــذا العمــل رأيـت مــا هـو كــذا وكـذا وأخبــره بمــا فع
فيضــرب الكلبــين وبعــد ذلــك يصــالحهما ويأخــذ بخاطرهمــا ويعطعمهمــا ويســقيهما وأنــا أتفــرج عليــه بحيــث ال 
يرانــي فقــال لــه الخليفــة فهــل ســألته عــن الســبب فقــال لــه وحيــاة رأســك يــا أميــر المــؤمنين فقــال الخليفــة يــا أبــا 

  أمرتك أن ترجع إلى البصرة وتأتيني بعبد اهللا بن فاضل وبالكلبين. اسحق
فقـال يــا أميـر المــؤمنين دعنـي مــن هـذا فــأن عبــد اهللا بـن فاضــل أكرمنـي إكرامــًا زائـدًا وقــد أطلعـت علــى هــذه 
الحالة اتفاقًا من غير قصد فأخبرتك بها فكيف أرجع إليه وأجيء به فأن رجعت إليه ال ألقى لـي وجـه حيـاٍء 

نه فالالئق إرسال غيري إليـه بخـط يـدك فيأتيـك بـه وبـالكلبين فقـال لـه أن أرسـلت لـه غيـرك ربمـا ينكـر هـذا م
األمر ويقول ما عندي كالٌب وأما إذا أرسلتك أنت وقلت له أني رأيتك بعيني فأنه ال يقدر على إنكار ذلك، 

  فال بد من ذهابك إليه وأتيانك به وبالكلبين وٕاال فال بد من قتلك.
قال له أبو اسـحق سـمعًا وطاعـًة يـا أميـر المـؤمنين وحسـبنا اهللا ونعـم الوكيـل وصـدق مـن قـال آفـة اإلنسـان ف

من اللسان فأنا الجاني على نفسي حيث أخبرتك ولكن اكتب خطًا شريفًا وأنا ذاهب إليه وآتيك بـه فكتـب لـه 
انــا اهللا ســبب رجوعــك يــا أبــا خطــًا شــريفًا وتوجــه بــه إلــى البصــرة فلمــا دخــل علــى عامــل البصــرة قــال لــه كف

اسحق فما لي أراك رجعت سريعًا لعل الخراج نـاقٌص فلـم يقبلـه الخليفـة فقـال يـا أميـر عبـد اهللا لـيس رجـوعي 
من أجل نقص الخراج فأنه كامٌل وقبله الخليفة ولكن أرجو منك عدم المؤاخذة فأني أخطأت فـي حقـك وهـذا 

ومــا وقــع منــك يــا أبــا اســحق أخبرنــي فأنــك حبيبــي وأنــا ال  الــذي وقــع منــي مقــدٌر مــن اهللا تعــالى، فقــال لــه



أؤاخــذك فقــال لــه اعلــم أنــي لمــا كنــت عنــدك أتبعتــك ثــالث ليــاٍل متواليــاٍت وأنــت تقــوم كــل ليلــٍة فــي منتصــف 
  الليل وتعذب الكالب وترجع فتعجبت من ذلك واستحيت أن أسألك عنه.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ليلة الرابعة والسبعين بعد التسعمائة وفي ال
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن أبــو اســحق قــال لعبــد اهللا لمــا رأيــت عــذابك للكلبــين اســتحيت أن أســألك 
عنه وقد أخبرت الخليفة خبرك اتفاقًا من غير قصٍد فألزمني بالرجوع إليك وهذا خـط يـده ولـو كنـت أعلـم أن 

برته ولكن جرى القـدر بـذلك وصـار يعتـذر إليـه فقـال لـه حيـث أخبرتـه فأنـا األمر يحوج إلى ذلك ما كنت أخ
أصــدق خبــرك عنــده لــئال يظــن بــك الكــذب فأنــك حبيبــي ولــو أخبــره غيــرك كنــت أنكــرت ذلــك وكذبتــه فهــا أنــا 
أروح معك، وآخذ الكلبين معي ولو كان في ذلك تلف نفسي وانقضاء أجلي فقال لـه اهللا يسـترك كمـا سـترت 

خليفـة، ثـم أنـه أخـذ هديـًة تليـق بالخليفـة وأخـذ الكلبـين فـي جنـازير مـن الـذهب وحمـل كـل كلـٍب وجهي عند ال
على جمٍل وسافروا إلى أن وصلوا إلى بغداد ودخلوا على الخليفة فقبل األرض بين يديـه فـأذن لـه بـالجلوس 

بـان يقـبالن األرض بـين وأحضر الكلبين بين يديه فقال الخليفة ما هذان الكلبان يا أمير عبد اهللا فصـار الكل
  يديه ويحركان أذنابهما ويبكيان كأنهما يشكوان له.

فتعجـــب الخليفـــة مـــن ذلـــك وقـــال لـــه أخبرنـــي بخبـــر هـــذين الكلبـــين ومـــا ســـبب ضـــربك لهمـــا وٕاكرامهمـــا بعـــد 
الضــرب. فقــال لــه: يــا خليفــة مــا هــذان كلبــان وٕانمــا همــا رجــالن شــابان ذو حســٍن وجمــاٍل وقــٍد واعتــداٍل وهمــا 

وولدا أمي وأبي فقال الخليفة وكيف كانـا آدميـين وصـارا كلبـين، قـال أن أذنـت لـي يـا أميـر المـؤمنين أخواي 
أخبرك بحقيقة الخبر، فقال أخبرني وٕاياك الكـذب فأنـه صـفة أهـل النفـاق وعليـك بالصـدق فأنـه سـفينة النجـاة 

ــا خليفــة اهللا أنــي إذا أخبرتــك بخبرهمــا يكونــان همــا الشــاهدان علــي فــأن  وشــيعة الصــالحين فقــال لــه أعلــم ي
  كذبت يكذباني وأن صدقت يصدقاني.

فقــال لــه هــذان مــن الكــالب ال يقــدران علــى نطــٍق وال جــواٍب فيكــف يشــهدان لــك أو عليــك، فقــال لهمــا يــا  
أخـــواي إذا أنـــا تكلمـــت كالمـــًا كـــذبًا فارفعـــا رؤوســـكما وحملقـــا أعينكمـــا وٕاذا تكلمـــت صـــدقًا فنكســـا رؤوســـكما 

نه قال أعلم يا خليفة اهللا أنـا نحـن ثالثـة أخـوة أمنـا واحـدٌة وأبونـا واحـد وكـان اسـم أبينـا وغمضا أعينكما، ثم أ
فاضــل ومــا ســمي بهــذا االســم إال لكــون أمــه وضــعت ولــدين تــوأمين فــي بطــٍن واحــٍد فمــات أحــدهما لوقتــه 

وضــعت وسـاعته وفضــل الثــاني فســماه أبـوه فاضــال ثــم ربــاه وأحسـن تربيتــه إلــى أن كبــر فزوجـه أمنــا ومــات ف
أخـــي هـــذا أوًال فســـماه منصـــورًا وحملـــت ثـــاني مـــرٍة ووضـــعت أخـــي هـــذا فســـماه ناصـــرًا وحملـــت ثالـــث مـــرٍة 
ووضعتني فسماني عبد اهللا وربانا حتى كبرنا وبلغنا مبلـغ الرجـال فمـات وخلـف لنـا بيتـًا ودكانـًا مآلنـًه قماشـًا 

  وخلف لنا ستين ألف ديناٍر. ملونًا من سائر أنواع القماش الهندي والرومي والخراساني وغير ذلك
فلمــا مــات أبونــا غســلناه وعملنــا لــه مشــهدًا عظيمــًا ودفنــاه وذهــب لرحمــة مــواله وعملنــا لــه عتاقــًة وعتمــات 
وتصـدقنا عليــه إلــى تمـام األربعــين يومــًا، ثـم أنــي بعــد ذلــك جمعـت التجــار وأشــراف النـاس وعملــت لهــم يومــًا 



الـدنيا فانيـٌة واآلخـرة باقيـٌة وسـبحان الـدائم بعـد فنـاء خلقـه، هـل  عظيمًا، وبعد أن أكلوا قلت لهم: يـا تجـار أن
قــالوا ســبحان عــالم الغيــوب، فقلــت لهــم أن أبــي  ؟تعلمــون ألي شــيٍء جمعــتكم فــي هــذا اليــوم المبــارك عنــدي

مــات عــن جملــٍة مــن المــال وأنــا خــائٌف أن يكــون عليــه تبعــٌة ألحــد مــن ديــٍن أو رهــٍن أو غيــر ذلــك ومــرادي 
ي مـن حقـوق النـاس فمـن كـان لـه عليـه شـيٌء فليقـل أن لـي عليـه كـذا وكـذا وأنـا أورده ألجـل تخليص ذمة أب
  براءة ذمة أبي.

فقــال لــي التجــار: يــا عبــد اهللا أن الــدنيا ال تغنــي عــن اآلخــرة ولســنا أصــحاب باطــل وكــل منــا يعــرف الحــالل 
اهللا عليـه كـان دائمـًا يبقـى مالـه والحرام ونخاف من اهللا تعالى ونتجنب أكل مال اليتـيم ونعلـم أن أبـاك رحمـة 

عند الناس وال يخلي في ذمته شيئًا إلى أحد ونحـن كنـا دائمـًا نسـمعه وهـو يقـول أنـا أخـاف مـن متـاع النـاس 
ودائمًا كان يقول في دعائه: ألهي أنت ثقتي ورجائي فال تمتني وأنا مديوٌن، وكان من جملة طباعـه أنـه إذا 

ليه من غير مطاليٍة وٕاذا كان له على أحد شيء فأنه ال يطالبه ويقول لـه كان ألحٍد عليه شيٌء فأنه يدفعه إ
علــى مهلــك، وأن كــان فقيــرًا يســامحه ويبــري ذمتــه وأن لــم يكــن فقيــرًا ومــات يقــول ســامحه اهللا ممــا لــي عنــده، 

  ونحن كلنا نشهد أنه ليس ألحٍد عنده شيٌء، فقلت: بارك اهللا فيكم.
: يــا أخــوتي أن أبانــا لــيس عليــه ألحــٍد شــيٍء وقــد أبقــى لنــا هــذا المــال ثــم أنــي التفــت إلــى أخــوتي وقلــت لهمــا

والقمــاش والبيــت والــدكان ونحــن ثالثــة أشــقاٍء كــل واحــد منــا يســتحق ثلــث هــذا الشــيء فهــل نتفــق علــى عــدم 
القســمة ويســتمر مالنــا مشــتركا بيننــا ونأكــل ونشــرب ســواًء أو نقتســم القمــاش واألمــوال ويأخــذ كــل واحــد منــا 

فنكســا رؤوســـهما  ؟ا إال القســـمة، ثــم التفـــت إلــى الكلبـــين وقــال لهمــا: هـــل جــرى ذلـــك يــا أخـــوتيحصــته فأبيــ
وغمضا عيونهما كأنهما قاال نعم، ثم أنه قال: فأحضرت قسامًا من طـرف القاضـي يـا أميـر المـؤمنين فقسـم 

عـض مـا اسـتحقه بيننا المال والقماش وجميع ما تركه لنا أبونا وجعلوا البيـت والـدكان مـن قسـمي فـي نظيـر ب
من األموال ورضينا بذلك وصار البيت والـدكان فـي قسـمي وهمـا نـاال قسـمهما مـاًال وقماشـًا، ثـم أنـي فتحـت 
دكانــًا ووضــعت فيــه القمــاش واشــتريت بجانــب مــن المــال الــذي نلتــه زيــادًة علــى البيــت والــدكان قماشــًا حتــى 

  مألت الدكان وقعدت أبيع واشتري.
قماشــًا واكتريــا مركبــًا وســافرا فــي البحــر إلــى بــالد النــاس فقلــت اهللا يســاعدهم وأنــا وأمــا شــقيقي فأنهمــا اشــتريا 

رزقــي يــأتيني ولــيس للراحــة قيمــٌة ودمــت علــى ذلــك مــدة ســنٍة كاملــٍة ففــتح اهللا علــي وصــرت اكســب مكاســب 
  كثيرًة حتى صار عندي مثل الذي تركه لنا أبونا.
دكان وعلـي فروتـان أحـدهما سـمورأت والثانيـة سـنجاب ألن فاتفق لي يومًا من األيام أنني كنت جالسًا فـي الـ

ذلك الوقت كـان فـي فصـل الشـتاء فـي أوان اشـتداد البـرد، فبينمـا أنـا كـذلك وٕاذا بشـقيقي قـد أقـبال وعلـى بـدن 
كــل منهمــا قمــيص مــن غيــر زيــادة وشــفاههما ينتفضــان مــن البــرد، فلمــا رأيتهمــا عســر علــي ذلــك وحزنــت 

  عليهما.
 اح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد الصب

 



  وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيهـا الملـك السـعيد أن عبـد اهللا بـن فاضـل لمـا قـال للخليفـة فلمـا رأيتهمـا ينتفضـان عسـر علـي  

ة ذلــك وطــار عقلــي مــن رأســي فقمــت إليهمــا واعتنقتهمــا وبكيــت علــى حالهمــا وألقيــت علــى واحــد منهمــا الفــرو 
والســمور وعلــى الثــاني الفــروة والســنجاب وجئــت بهمــا إلــى الحمــام وأرســلت إلــى كــل واحــد منهمــا فــي الحمــام 
بدلــة تــاجر ألفــي وبعــد مــا اغتســال لــبس كــل واحــد بدلتــه ثــم أخــذتهما إلــى البيــت فرأيتهمــا فــي غايــة الجــوع 

  فوضعت لهما سفرة األطعمة فأكال وأكلت معهما والطفتهما وطيبت بخاطرهما.
التفت إلـى الكلبـين وقـال لهمـا: هـل جـرى ذلـك يـا أخـوتي، فنكسـا رأسـيهما وعضـا عيونهمـا ثـم أنـه قـال يـا  ثم

خليفــة اهللا، ثــم أنــي ســألتهما وقلــت لهمــا مــا الــذي جــرى لكمــا فقــال: ســافرنا فــي البحــر ووصــلنا مدينــًة تســمى 
ٍر والتـي بـديناٍر بعشـرين دينـارًا الكوفة وصرنا نبيع قطعة القماش التي ثمنهـا علينـا نصـف دينـاٍر بعشـرة دنـاني

واكتســبنا مكاســب عظيمــًة واشــترينا مــن قمــاش العجــم شــقة الحريــر بعشــرة دنــانيٍر وهــي تســاوي فــي البصــرة 
أربعين دينارًا، وذهبنـا لمدينـة تسـمى الكـرخ فبعنـا واشـترينا وكسـبنا مكاسـب كثيـرة وصـار عنـدنا أمـواًال كثيـرًة، 

مكاسب، فقلت لهما حيث رأيتهما هـذا الفـرج والخيـر فمـالي أراكمـا رجعتمـا وجعال يذكران لي أحوال البالد وال
عريانين، فتنهدا وقاال: مـا حـل بنـا إال عـيٌن صـائبٌة والسـفر مـا لـه أمـان، فلمـا جمعنـا تلـك األمـوال والخيـرات 

وفــي  وســقنا متاعنــا فــي مركــب وســافرنا فــي البحــر بقصــد التوجــه إلــى مدينــة البصــرة وقــد ســافرنا ثالثــة أيــاٍم،
اليــوم الرابــع رأينــا البحــر قــام وقعــد وأرغــى وأزيــد وتحــرك وهــاج وتالطــم بــاألمواج وصــار المــوج يقــدح الشــرر 
كلهيــب النــار وهاجــت علينــا األريــاح والــتطم بنــا المركــب فــي ســن جبــل فانكســر وغرقنــا وراح جميــع مــا كــان 

ا مركبــًا آخــر فأنقــذ الركــاب وأنقــذنا معنــا فــي البحــر وصــرنا نخــبط علــى وجــه المــاء يومــًا وليلــٍة فأرســل اهللا لنــ
وسافرنا من بالد إلى بالد ونحن نسأل ونتقوت مما نحصله بالسؤال وقاسينا الكرب العظيم وصرنا نبيع من 
حوائجنا ونتقوت لغاية قربنا من البصرة حتى شربنا ألف حسرٍة ولو كنا سلمنا بما كان معنا كنا أتينـا بـأمواٍل 

  ا مقدٌر من اهللا علينا.تضاهي أموال الملك ولكن هذ
فقلت لهما: يا أخوتي ال تحزنا فأن المال فداء األبدان والسالمة غنيمٌة وحيث كتـبكم اهللا مـن السـالمين فهـذه 

  غاية المنى وما الفقر والغنى إال كطيف خياٍل.
ابــت ثــم قلــت: يــا أخــوتي نحــن نقــدر أن أبانــا قــد مــات فــي هــذا اليــوم وأورثنــا هــذا المــال الــذي عنــدي وقــد ط

نفســي علــى أن نقســمه بيننــا بالســوية، ثــم أحضــرت قســامًا مــن طــرف القاضــي وأحضــرت لــه جميــع مــالي 
فقسمه بيننا وأخذ كٌل منا ثلث المال، فقلت لهما يا أخوتي بارك اهللا لإلنسان في رزقه إذا كان في بلده فكل 

  الغيب ال بد أن يحصله.واحد منكما يفتح له دكانًا ويقعد فيه لتعاطي األسباب والذي له شيٌء في 
ثم سعيت لكل واحٍد منهما في فتح دكـاٍن ومألتـه لـه بالبضـائع وقلـت لهمـا بيعـا واشـتريا واحفظـا أموالكمـا وال 
تصرفا منها شيئًا وجميع ما يلزم لكما من أكٍل وشرٍب وغيرهما يكون من عندي، ثـم قمـت بإكرامهمـا وصـارا 

يتــان فــي بيتــي ولــم أدعهمــا يصــرفان شــيئًا مــن أموالهمــا، وكلمــا يبيعــان ويشــتريان فــي النهــار وعنــد المســاء يب
جلســـت معهمـــا للحـــديث يمـــدحان الغربـــة ويـــذكران محاســـنها ويصـــفان مـــا حصـــل لهمـــا فيهـــا مـــن المكاســـب 



ويغرياني علـى أن أوافقهمـا علـى التغريـب فـي بـالد النـاس، ثـم قـال للكلبـين هـل جـرى ذلـك يـا أخـوتي فنكسـا 
صــديقًا لــه. ثــم قــال: يــا خليفــة اهللا فمــا زاال يرغبــاني ويــذكران لــي كثــرة الــربح رؤوســهما وأغمضــا أعينهمــا ت

والمكاسب في الغربة ويأمراني بالسفر معهما حتى قلت لهما ال بد أن أسافر معكما مـن أجـل خاطركمـا، ثـم 
 أنـــي عقـــدت الشـــراكة بينـــي وبينهمـــا وحملنـــا قماشـــًا مـــن ســـائر األصـــناف النفيســـة واكترينـــا مركبـــًا وشـــحناه

بالبضائع من أنواع المتاجر وأنزلنا في ذلك المركب جميـع مـا نحتـاج إليـه ثـم سـافرنا مـن مدينـة البصـرة فـي 
البحر العجاج المتالطم باألمواج الذي الداخل فيه مفقوٌد والخارج منه مولوٌد، وما زلنا مسافرين حتـى طلعنـا 

ثم رحنا منها إلى غيرها، ولـم نـزل نرحـل مـن  إلى مدينٍة من المدائن فبعنا واشترينا وظهر لنا كثرة المكسب،
  بلٍد إلى بلٍد ومن مدينٍة إلى مدينٍة ونحن نبيع ونشتري ونربح حتى صار عندنا ماٌل جسيٌم وربٌح عظيٌم.

ثــم أننــا وصــلنا إلــى جبــل فــألقى الــريس المرســاة وقــال لنــا: يــا ركــاب اطلعــوا إلــى البــر تنجــوا مــن هــذا اليــوم  
مـاًء، فخـرج كـل مـن فــي المراكـب وذهبـت، أنـا بجملـتهم وصـرنا نفـتش علـى المــاء  وفتشـوا فيـه لعلكـم تجـدون

وتوجه كٌل منا في جهٍة وصعدت أنا إلى أعلى الجبـل، فبينمـا أنـا سـائٌر إذا رأيـت حيـًة بيضـاء تسـعى هاربـًة 
مسـكها ووراءها ثعباٌن أسود يسعى وراءها وهو مشوه الخلقة هائـل المنظـر، ثـم أن الثعبـان لحقهـا وضـايقها و 

من رأسها ولف ذيله على ذيلها فصاحت فعرفت أنه مفتٍر عليهـا فأخـذتني الشـفقة عليهـا وتناولـت حجـرًا مـن 
الصوان قدر خمسة أرطاٍل وضربت به الثعبان فجاء على رأسه فدقه، فلم أشعر إال والحية انقلبت وصـارت 

  منير.بنتًا شابًة ذات حسٍن وجماٍل وكماٍل وقٍد واعتداٍل كأنها البدر ال
فأقبلــت علــي وقبلــت يــدي ثــم قالــت لــي اســترني اهللا يســترك ســترًا مــن العــار فــي الــدنيا وســتٌر مــن النــار فــي 
اآلخرة يوم الموقف العظـيم يـوم ال ينفـع مـال وال بنـون إال مـن أتـى اهللا بقلـٍب سـليٍم، ثـم قالـت: يـا إنسـي أنـت 

  سترت عرضي وصار لك الجميل ووجب الجزاء لك.
لــى األرض فانشــقت ونزلــت فيهــا ثــم انطبقــت عليهــا األرض فعرفــت أنهــا مــن الجــن. وأمــا ثــم أشــارت بيــدها إ

الثعبان فأن النار أتت عليه وأحرقته وصـار رمـادًا فتعجبـت مـن ذلـك، ثـم أنـي رجعـت إلـى أخـواتي وأخبـرتهم 
حتـى  بما رأيت وبتنا تلك الليلة، وعنـد الصـباح قلـع الـريس الخطـاف ونشـر القلـوع وطـوى األطـراف ثـم سـافر

  غاب البر عنا.
ولم نزل مسافرين مدة عشرين يومًا ولم نر برًا وال طيرًا وفرغ ماؤنا فقال الريس: يا نـاس أن المـاء الحلـوة قـد 
فرغت منا فقلنـا نطلـع البـر لعلنـا نجـد مـاء، فقـال: أنـي تهـت عـن الطريـق وال أعـرف طريقـًا يؤدينـا إلـى جهـة 

اهللا تعــالى أن يهــدينا إلــى الطريــق، ثــم بتنــا تلــك الليلــة فــي أســوا البــر، فحصــل لنــا غــٌم شــديٌد وبكينــا ودعونــا 
  حال.

فلما أصبح الصباح وأشـرق بنـوره والح رأينـا جـبًال عاليـًا، فلمـا رأينـا ذلـك الجبـل فرحنـا واستبشـرنا بـه، ثـم أننـا 
ى مـاٍء وصلنا إلى ذلك الجبل فقال الريس: يا ناس أطلعوا البر حتى نفـتش علـى مـاٍء فطلعنـا كلنـا نفـتش علـ

فلم نر فيه ماًء فحصل لنا مشقٌة بسبب قلة وجود الماء، ثم أني صعدت إلى أعلى الجبل فرأيت وراءه دائرًة 
واســعًة مســافة ســير ســاعٍة وأكثــر فناديــت أصــحابي فــأقبلوا علــي فلمــا أتــوا قلــت لهــم: انظــروا إلــى هــذه الــدائرة 



مشـيدة األركـان ذات أسـواٍر وبـروٍج وروابـي ومـروٍج  التي وراء هذا الجبل فأني أرى فيهـا مدينـًة عاليـة البنيـان
وهــي مــن غيــر شــٍك ال تخلــو مــن المــاء والخيــرات فســيروا بنــا نمضــي إلــى هــذه المدينــة ونجــيء منهــا بالمــاء 

  والخيرات، ونشتري ما يلزم من الزاد واللحم والفاكهة ونرجع.
بضـوا علينـا ونكـون أسـرى بـين أيـديهم أو فقالوا: نخاف أن يكون أهل المدينة كفاٌر مشركين أعـداء الـدين فيق

يقتلونـا ونكــون قــد تســببنا فــي قتــل أنفســنا فــي التهلكــة والمغــرور غيــر مشــكوٍر ألنــه علــى خطــٍر مــن األهــواء، 
  فنحن ال نضحي بأنفسنا.

فقلــت لهــم: يــا نــاس ال حكــم لــي علــيكم ولكــن آخــذ أخــوي وأتوجــه إلــى هــذه المدينــة، فقــاال لــي أخــواي: نحــن 
األمر وال نروح معك فقلت: أما أنا فقد عزمـت علـى الـذهاب إلـى هـذه المدينـة وتوكلـت علـى نخاف من هذا 

  اهللا ورضيت بما قدره اهللا، فانتظراني حتى أذهب إليها وأرجع إليكما.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والسبعين بعد التسعمائة 
الســعيد أن عبــد اهللا قــال فــانتظراني حتــى اذهــب إليهــا وأرجــع إليكمــا، ثــم تركتهمــا قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك 

ومشـيت حتـى وصـلت إلـى بـاب المدينـة فرأيتهـا مدينــًة عجيبـة البنـاء غريبـة الهندسـة أسـوارها عاليـٌة وأبراجهــا 
دخلــت محصــنٌة وقصــورها شــاهقٌة وأبوابهــا مــن الحديــد الصــيني وهــي مزخرفــٌة منقوشــٌة تــدهش العقــول، فلمــا 

البــاب رأيــت دكــًة مــن الحجــر ورأيــت رجــًال قاعــدًا بهــا وفــي ذراعــه سلســلٌة مــن النحــاس األصــفر وفــي تلــك 
  السلسلة أربعة عشر مفتاحا، فعرفت أن ذلك الرجل هو بواب المدينة والمدينة لها أربعة عشر بابًا.

ثانيـًا وثالثـًا فلـم يـرد علـي  ثم أني دنـوت منـه وقلـت لـه: السـالم علـيكم، فلـم يـرد علـي السـالم، فسـلمت عليـه 
هل أنت نائٌم أو أصٌم أو  ؟الجواب فوضعت يدي على كتفه وقلت له: يا هذا ألي شيء ال ترد علي السالم

فلــم يجبنــي ولــم يتحــرك، فتأملــت فيــه فرأيتــه حجــرًا. فقلــت أن هــذا شــيء  ؟غيــر مســلٍم حتــى تمنــع رد الســالم
عنـه غيـر النطـق. ثـم تركتـه ودخلـت المدينـة فرأيـت  عجيب، هذا الحجر مصور بصورة ابـن آدم ولـم يـنقص

رجًال واقفًا فـي الطريـق فـدنوت منـه وتأملتـه فرأيتـه حجـٌر، قابلـت امـرأًة عجـوزًا علـى رأسـها عقـدة ثيـاب مهيـأة 
للغسيل فدنوت منها وتأملتها فرأيتها من الحجر والعقدة الثياب التي على رأسـها مـن الحجـر: ثـم أنـي دخلـت 

تًا ميزانه منصوٌب وقدامه أصناف البضائع من الجبن وغيره كـل ذلـك مـن الحجـر، ثـم أنـي السوق فرأيت زيا
رأيــت ســائر المتســببين جالســين فــي الــدكاكين وبعــض النــاس واقــٌف وبعضــهم جــالٌس، ورأيــت نســاًء وصــبيانًا 

  وكل ذلك من الحجر.
اع البضــائع وكــل ذلــك مــن ثــم وصــلت ســوق التجــار فرأيــت كــل تــاجر جالســًا فــي دكانــه والــدكان مملــوءًة بــأنو 

الحجر ولكن األقمشة كنسيج العنكبوت، فصرت أتفرج عليها وصرت كلمـا مسـكت ثوبـًا مـن القمـاش يصـير 
بين يدي هباًء منثورًا، ورأيت صـناديق ففتحـت واحـٌد مـنهم فوجـدت فيـه ذهبـًا فـي أكيـاس، فأمسـكت األكيـاس 

أطيقــه وصــرت أقــول فــي نفســي: لــو حضــر  فــذابت فــي يــدي والــذهب ال يــزال علــى حالــه فحملــت منــه مــا ال



أخواي معي ألخذا مـن الـذهب كفايتهمـا وتمتعـا بهـذه الجـواهر التـي ال أصـحاب لهـا. وبعـد ذلـك أتيـت دكانـًا 
  ثانيًا فرأيت فيه أكثر من ذلك ولكن ما بقيت أقدر أن أحمل أكثر مما حملت.

لــت أشــاهد مخلوقــاٍت مختلفــٍة وكلهــا مــن ثــم أنــي ذهبــت إلــى ســوٍق ثالــث ثــم منــه إلــى ســوٍق رابــٍع وهكــذا وال ز 
الحجـــارة حتـــى أن الكـــالب والقطـــط كانـــت مـــن الحجـــارة، ثـــم وصـــلت إلـــى ســـوق الصـــاغة فرأيـــت فيـــه رجـــاًال 
جالســين فــي الــدكاكين والبضــائع عنــدهم بعضــها فــي أيــديهم وبعضــها فــي أقفــاص، فلمــا رأيــت ذلــك يــا أميــر 

صـاغ مـا أطيـق حملـه، وانتقلـت مـن سـوق الصـاغة المؤمنين رميت ما كان معي من الذهب وحملت من الم
إلى سوق الجواهر فرأيت الجوهرية جالسين في دكاكينهم وقدام كل واحـد مـنهم قفـٌص مـآلٌن بـأنواع المعـادن 
كاليــاقوت واأللمــاس والــبلخش وغيــر ذلــك مــن ســائر األصــناف وأصــحاب الــدكاكين أحجــاٌر فرميــت مــا كــان 

ال أطيــق حملــه وبقيــت أتنــدم حيــث لــم يكــن أخــواي معــي حتــى معــي مــن المصــاغ وحملــت مــن الجــواهر مــا 
يحمال من تلك الجواهر ما أرادا. ثم أني خرجت من سوق الجـواهر فمـررت علـى بـاٍب كبيـٍر مزخـرف مـزين 
بأحســـن زينـــة ومـــن داخـــل البـــاب دكـــك وجـــالس علـــى تلـــك الـــدكك خـــدٌم وجنـــٌد وأعـــواٌن وعســـاكٌر وحكـــاٌم وهـــم 

جار فلمست واحد مـنهم فتنـاثرت مالبسـه علـى بدنـه مثـل نسـيج العنكبـوت، البسون أفخر المالبس وكلهم أح
ثم أني مشيت في ذلك الباب فرأيت سراية ليس لها نظير في بنائها وأحكام صنعتها ورأيت فـي تلـك السـراية 
ديوانًا مشـحونًا مـن الـذهب وباألكـابر والـوزراء واألعيـان واألمـراء وهـم جالسـون علـى كراسـي وكلهـم أحجـار، 

أني رأيت كرسيًا حمراء مرصعًة بالدر والجواهر وقد جلس فوقها آدمي عليـه أفخـر المالبـس وعلـى رأسـه  ثم
  تاج كسروي مكلل بنفس الجواهر التي لها شعاٌع مثل شعاع النهار، فلما وصلت إليه رأيته من الحجر.

ن النسـاء ورأيـت فـي ذلـك ثم أني توجهت من ذلك الديوان إلى باب الحـريم ودخلـت فيـه فرأيـت فيـه ديوانـًا مـ 
الديوان كرسيًا من الذهب األحمـر مرصـعة بالـدر والجـواهر وقـد جلسـت فوقهـا امـرأٌة وعلـى رأسـها تـاٌج مكلـٌل 
بنفــيس الجــواهر وحولهــا نســاء مثــل األقمــار جالســاٍت علــى كراســي والبســات أفخــر المالبــس الملونــة بســائر 

نهم واقفــون مــن أجــل الخدمــة وذلــك الــديوان يــدهش األلــوان وواقــف هنــاك طواشــيٌة أيــديهم علــى صــدورهم كــأ
عقــول النــاظرين ممــا فيــه مــن الزخرفــة وغريــب الــنقش وعظــيم الفــرش ومعلــٌق فيــه أبهــج التعــاليق مــن البلــور 
الصــافي، وفــي كــل قــدرة مــن البلــور جــوهرة يتيمــة ال يفــي بثمنهــا مــال، فرميــت مــا معــي يــا أميــر المــؤمنين 

منها على قدر ما أطيق وبقيت متحيرًا فيما أحملـه وفيمـا أتركـه ألنـي وصرت آخذ من هذه الجواهر وحملت 
رأيت ذلـك المكـان كأنـه كنـز مـن كنـوز المـدن، ثـم أنـي رأيـت بابـًا صـغيرًا مفتوحـًا وفـي داخلـه سـاللم فـدخلت 
حتى وصلت إلى باب القصر فرأيـت سـتارة مـن الحريـر مصـفحة بشـرائط مـن الـذهب ومصـفوف فيهـا اللؤلـؤ 

يـــاقوت وقطـــع الزمـــرد والجـــواهر فيـــه تضـــيء كضـــوء النجـــوم والصـــوت خـــارج مـــن تلـــك الســـتارة والمرجـــان وال
فدنوت من الستارة ورفعتها فظهر لي باب قصٍر مزخرٍف يحير األفكار فدخلت من ذلك الباب فرأيـت قصـرًا 

بسـة كأنه كنٌز على وجه الدنيا ومن داخلـه بنـٌت كأنهـا الشـمس الضـاحية فـي وسـط السـماء الصـافية وهـي ال
أفخر المالبـس ومتحليـة بـأنفس مـا يكـون مـن الجـواهر مـن أنهـا بديعـة الحسـن والجمـال بقـٍد واعتـداٍل وكمـاٍل 

  وخصٍر نحيٍل وردٍف ثقيٍل وريٍق يشفي العليل وأجفان ذات اعتدال كأنها المرادة.



جالسـًة علـى مرتبـٍة ثم أنه قال يا أمير المـؤمنين لمـا رأيـت تلـك البنـت شـغفت بهـا حبـًا وتقـدمت إليهـا فرأيتهـا 
عاليــٍة وهــي تتلــو كتــاب اهللا عــز وجــل حفظــًا عــن ظهــر قلــٍب وصــوتها كأنــه صــرير أبــواب الجنــان إذا فتحهــا 

  رضوان والكالم خارٌج من بين شفتيها يتناثر كالجواهر ووجهها ببديع المحاسن زاه وزاهر.
ظهــا ســالم قــوال مــن رب رحــيم، فلمــا ســمعت نغماتهــا فــي تــالوة القــرآن العظــيم وقــد قــرأ قلبــي مــن فاتــك لحا

  تلجلجت في الكالم ولم أحسن السالم واندهش مني العقل والنظر.
ثم تجلدت على هول الغرام وقلت لها: السالم عليك أيتها السيدة المصـونة والجـوهرة المكنونـة آدام اهللا قـوائم 

ا ابــن فاضــل أهــًال وســهًال ســعدك ورفــع دعــائم مجــدك، فقالــت وعليــك الســالم والتحيــة واإلكــرام يــا عبــد اهللا يــ
ومرحبـًا بـك يـا حبيبـي وقـرة عينـي. فقلـت لهـا: يـا سـيدتي مـن أيـن علمـت اسـمي ومـن تكـوني أنـت ومـا شــأن 
أهل هذه المدينة حتى صاروا أحجار فمرادي أن تخبريني بحقيقة األمر فأني تعجبت من هـذه المدينـة ومـن 

يـك أن تخبرينـي بحقيقـة ذلـك علـى وجـه الصـدق فقالـت أهلها ومن كونها لم يوجد فيها أحد إال أنت فبـاهللا عل
لي: اجلس يا عبد اهللا وأنا أن شاء اهللا تعالى أحدثك وأخبرك بحقيقة أمري وبحقيقة أمـر هـذه المدينـة وأهلهـا 

  على التفصيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
بنـت ملـك هـذه المدينـة ووالـدي هـو الـذي  فجلست إلـى جانبهـا فقالـت لـي: أعلـم يـا عبـد اهللا يرحمـك اهللا أننـي

رأيته جالسًا في الديوان على الكرسي العالي والـذي حولـه أكـابر دولتـه وأعيـان مملكتـه. وكـان أبـي ذا بطـش 
شـديد ويحكـم علــى ألـف ألــف ومائـة ألـف وعشــرين ألـف جنــدي وعـدة أمـراء دولتــه أربعـة وعشــرون ألفـا كلهــم 

ــٍة غيــر المــدن والضــياع والحصــون والقــالع حكــام وأصــحاب مناصــب وتحــت طاعتــه مــن المــ دن ألــف مدين
ــذين تحــت يــده ألــف أميــر، كــل أميــر يحكــم علــى عشــرين ألــف فــارٍس وعنــده مــن  والقــرى وامــراء العربــان ال

  األموال والذخائر والمعادن والجواهر ال عين رأت وال أذن سمعت.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  بعة السبعين بعد التسعمائة وفي الليلة السا
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن بنــت ملــك مدينــة األحجــار قالــت: يــا عبــد اهللا أن أبــي كــان عنــده مــن 
األموال والذخائر ما ال عيٌن رأت وال أذٌن سمعت، وكان يقهر الملوك ويبيده األبطال والشـجعان فـي الحـرب 

ألكاســرة ومــع ذلــك كــان كــافرًا مشــركًا بــاهللا يعبــد الصــنم دون وحومــة الميــدان وتخشــاه الجبــابرة وتخضــع لــه ا
  مواله وجميع عساكره كفاٌر يعبدون األصنام دون الملك العالم.

فاتفق أنه كان يومًا من األيام جالسًا على كرسي مملكته وحوله أكابر دولتـه فلـم يشـعر إال وقـد دخـل عليـه  
رآه البســًا حلــة خضــراء وهــو طويــل القامــة وأياديــه شــخص فأضــاء الــديوان مــن نــور وجهــه فنظــر إليــه أبــي فــ

نازلــٌة إلــى تحــت ركبتيــه وعليــه هيبــٌة ووقــاٌر والنــور يلــوح مــن وجهــه فقــال ألبــي يــا بــاغي يــا مفتــري إلــى متــى 
وأنت مغرور بعبادة األصنام وتترك عبادة الملك العالم، قل أشهد أن ال إله إال اهللا أن محمدًا عبده ورسوله 

ك ودع عنــك عبــادة األصــنام فأنهــا ال تنفــع وال تشــفع وال يعبــد بحــق إال اهللا رافــع الســموات وأســلم أنــت وقوعــ



بغير عماد وباسط األرضين رحمة للعباد فقال من أنت أيها الرجل الجاحد لعبـادة األصـنام حتـى تـتكلم بهـذا 
وال ينفعنـي فقـال لـه أن األصـنام حجـار ال يضـرني غضـبها  ؟أما تخشى أن تغضـب عليـك األصـنام ؟الكالم

رضــاها فأحضــر لــي صــنمك الــذي أنــت تعبــده وأمــر كــل واحــٍد مــن قومــك يحضــر صــنمه فــإذا حضــر جميــع 
أصـنامكم فــادعوهم ليغضـبوا علــي وأنــا أدعـوا ربــي أن يغضــب علـيكم وتنظــرون غضــب الخـالق مــن غضــب 

خــل بطــون المخلــوق فــأن أصــنامكم قــد صــنعتموها أنــتم وتلبســت بهــا الشــياطين وهــم الــذين يكلمــونكم مــن دا
األصــنام فأصــنامكم مصــنوعٌة وٕالهــي صــانع وال يعجــزه شــيٌء فــأن ظهــر لكــم الحــق فــأتبعوه وأن ظهــر لكــم 
الباطل فاتركوه فقالوا له ائتنا ببرهان ربك حتـى نـراه، فقـال ائتـوني ببـراهين أربـابكم فـأمر الملـك كـل مـن كـان 

  ي الديوان هذا ما كان من أمرهم.يعبد ربا من األصنام أن يأتي به فأحضر جميع العساكر أصنامهم ف
وأمــا مــا كــان مــن أمــري فــأني كنــت جالســًة فــي داخــل ســتارٍة تشــرف علــى ديــوان أبــي وكــان أألــي صــنٌم مــن 
زمردة خضراء جسمه قدر جسم ابن آدم فطلبه أبي فأرسـلته إليـه فـي الـديوان فوضـعوه فـي جانـب صـنم أبـي 

  لماس.وكان صنم أبي من الياقوت وصنم الوزير من جوهر األ
وأمـــا أكـــابر العســـاكر والرعيـــة فـــبعض أصـــنامهم مـــن الـــبلخش وبعضـــها مـــن العنبـــر وبعضـــها مـــن المرجـــان 
وبعضها من العود القماري وبعضها من اآلبنوس وبعضها من الفضة وبعضها من الذهب وكل واحـٍد مـنهم 

صـوان وبعضــها لـه صـنٌم علـى قـدر مـا تســمح بـه نفسـه وأمـا رعـاع العسـاكر والرعيــة فبضـع أصـنامهم مـن ال
من الخشب وبعضـها مـن الفخـار وبعضـها مـن الطـين وكـل األصـنام مختلفـة األلـوان مـا بـين أصـفر وأحمـر 
وأخضر وأسود وأبيض. ثم قال ذلك الشخص ألبي ادع صنمك وهؤالء األصنام تغضـب علـي، فصـفوا تلـك 

ر ثـم رتبـوا األصـنام األصنام ديوانًا وجعلوا صنم أبي على كرسي من الـذهب وصـنمي إلـى جانبـه فـي الصـد
كل منها في مرتبة صاحبه الذي يعبده وقام أبـي وسـجد لصـنمه وقـال لـه: يـا إلهـي أنـت الـرب الكـريم ولـيس 
في األصنام أكبر منك وأنت تعلم أن هذا الشخص أتاني طاعنًا في ربوبتـك مسـتهزئًا بـك ويـزعم أن لـه إلهـا 

يـا إلهـي. وصـار يطلـب مـن الصـنم والصـنم ال  أقوى منك ويأمرني بترك عبادتك ونعبد ألهـه فاغضـب عليـه
يــرد عليــه جوابــًا وال يخاطبــه بخطــاب. فقــال يــا إلهــي مــا هــذه عادتــك ألنــك كنــت تكلمنــي إذا كلمتــك فمــا لــي 

  أراك ساكتًا ال تتكلم هل أنت غافٌل أو نائٌم فانتبه وانصرني وكلمني.
قـال لـه: أظـن  ؟لي أرى صـنمك ال يـتكلم ثم هزه فلم يتكلم ولم يتحرك من مكانه فقال ذلك الشخص ألبي ما

أنــه غافــٌل أو نــائٌم، فقــال لــه عــدو يــا اهللا كيــف تعبــد إلهــًا ال ينطــق ولــيس لــه قــدرٌة علــى شــيٍء وال تعبــد إلهــي 
الــذي هــو قريــٌب مجيــٌب وحاضــٌر ال يغيــب وال يغفــل وال ينــام وال تدركــه األوهــام يــرى وال يــرى وهــو علــى كــل 

قــدر علــى دفــع الضــرر عــن نفســه وقــد كــان ملتبســًا بــه شــيطان رجــيٌم يضــلك شــيٍء قــديٍر وٕالهــك عــاجٌز ال ي
ويغويك وقد ذهب اآلن شيطانه فأعبـد اهللا وأشـهد أنـه ال ألـه إال هـو وال معبـود سـواه وأنـه ال يسـتحق العبـادة 
غيره وال خير إال خيره وأما إلهك هذا فأنه ال يقـدر علـى دفـع الشـر عـن نفسـه فكيـف يقـدر علـى دفعـه عنـك 

  نظر بعينك عجزه.فا



ثم تقدم وصار يصكه على رقبته حتـى وقـع علـى األرض فغضـب الملـك وقـال للحاضـرين أن هـذا الجاحـد  
قد صك إلهي فاقتلوه فأرادوا القيام ليضربوه فلم يقـدر واحـد مـنهم أن يقـوم مـن مكانـه فعـرض علـيهم اإلسـالم 

إلهــي وسـيدي أنــت ثقتـي ورجــائي فاســتجب فلـم يســلموا فقـال أريكــم غضـب ربــي فقــالوا أرنـا فبســط يديـه وقــال 
دعائي على هؤالء القوم الفجار الذين يأكلون خيرك ويعبدون غيرك يا حـق يـا جبـار يـا خـالق الليـل والنهـار 
أسألك أن تقلب هؤالء القوم أحجارًا فأنك قادٌر وال يعجزك شيٌء وأنت أعلى كـل شـيٍء قـديٍر فمسـخ اهللا أهـل 

فــأني حــين رأيــت برهانــه أســلمت وجهــي هللا فســلمت ممــا أصــابهم ثــم أن ذلــك  هــذه المدينــة أحجــارًا وأمــا أنــا
الشخص دنا مني وقال لي سبقت لك من اهللا السعادة وهللا في ذلك إرادٌة وصار يعلمنـي وأخـذت عليـه العهـد 
والميثاق وكان عمري سبع سنين في ذلك الوقت وفي هذا الوقت صار عمري ثالثـين عامـًا ثـم أنـي قلـت لـه 

جميــع مــا فــي هــذه المدينــة وجميــع أهلهــا صــاروا أحجــارًا بــدعوتك الصــالحة وقــد نجــوت أنــا حــين  يــا ســيدي
أسلمت على يديك فأنت شيخي فأخبرني باسمك ومدني بمددك وتصرف لي فـي شـيء أقتـات منـه فقـال لـي 
ة اسمي أبو العباس الخضر ثم غرس لي شجرًة من الرمان بيده فكبـرت وأورقـت وأزهـرت وأثمـرت مائـة واحـد

  في الحال فقال كلي مما رزقك اهللا تعالى وأعبديه حق عبادته.
ثم علمني شروط اإلسالم وشـروط الصـالة وطريـق العبـادة وعلمنـي تـالوة القـرآن وصـار لـي ثالثـة وعشـرون 
عامًا وأنا أعبد اهللا فـي هـذا المكـان وفـي كـل يـوٍم تطـرح لـي هـذه الشـجرة رمانـٌة فأكلهـا وأقتـات بهـا مـن وقـٍت 

والخضر عليه السالم يأتني كل جمعٍة وهذا الذي عرفني باسـمك وبشـرني بأنـك سـوف تـأتيني فـي  إلى وقتٍ 
هذا المكان وقد قال لي إذا أتاك فأكرميه وأطيعي أمره وال تخالفيـه وكـوني لـه أهـًال ويكـون لـك بعـًال واذهبـي 

هــا أرتنــي شــجرة الرمــان معــه حيــث شــاء فلمــا رأيتــك عرفتــك وهــذا هــو خبــر هــذه المدينــة وأهلهــا والســالم ثــم أن
وفيها رمانة أكلت نصفها فما رأيت أحلى وال أذكى وال أطعم من تلك الرمانـة ثـم قلـت لهـا لعلـك رضـيت بمـا 
أمرك به شيخك الخضر عليه السالم أن تكوني لي أهًال وأكـون لـك بعـًال وتـذهبي معـي إلـى بـالدي وأمكـث 

ني سـميعٌة لقولـك مطيعـٌة ألمـرك مـن غيـر خـالٍف ثـم بك في مدينة البصرة فقالت نعـم أن شـاء اهللا تعـالى فـأ
أني أخذت عليها العهد الوثيق وأدخلتني إلى خزانـة أبيهـا وأخـذنا منهـا علـى قـدر مـا اسـتطعنا جملـًة وخرجنـا 
من تلك المدينة ومشينا حتى وصلنا إلى أخواي فرأيتهما يفتشان علي فقاال لي أين كنت فأنك أبطـأت علينـا 

وأمــا رئــيس المركــب فأنــه قــال لــي يــا تــاجر عبــد اهللا أن الــربح طــاب لنــا مــن مــدٍة وأنــت  وقلبنــا مشــغوٌل عليــك
عوقتنا عن السفر فقلـت لـه ال ضـرر فـي ذلـك ولعـل التـأخير خيـٌر ألن غيـابي لـم يكـن فيـه غيـر اإلصـالح، 

  وقد حصل لي فيه بلوغ اآلمال.
مـن الـذخائر وأخبـرتهم بمـا رأيـت  ثم قلت لهم انظروا مـا حصـل لـي فـي هـذه الغيبـة وفـرجتهم علـى مـا معـي 

في مدينة الحجر وقلت لهم لو كنتم أطعتموني ورحتم معـي كـان تحصـل لكـم مـن هـذا شـيٌء كثيـٌر فقـالوا لـه 
واهللا لو رحنا ما كنا نسترجي أن ندخل على ملـك المدينـة فقلـت ألخـواي ال بـأس عليكمـا فالـذي معـي يكفينـا 

أقسامًا على قـد الجميـع وأعطيـت ألخـواي والـريس فأخـذت مثـل جميعًا وهذا نصيبنا، ثم أني قسمت ما معي 
واحٍد منهم وأعطيت ما تيسر للخدامين والنوتيـه ففرحـوا ودعـوا لـي ورضـوا بمـا أعطيتـه لهـم إال أخـواي فأنهـا 



تغيـــرت أحوالهمـــا والحـــت عيونهمـــا فلحظـــت أن الطمـــع تمكـــن منهمـــا فقلـــت لهمـــا يـــا أخـــواي أظـــن أن الـــذي 
مــا ولكــن أنــا أخوكمــا وأنتمــا أخــواي وال فــرق بينــي وبينكمــا ومــالي ومالكمــا شــيٌء واحــٌد أعطيتــه لكمــا لــم يقنعك

وٕاذا مت ال يرثني غيركما وصرت آخذ بخاطرهما ثم أنزلت البنت في الغليون وأدخلتهـا فـي الخزنـة وأرسـلت 
البديعـة الجمـال،  لها شيئًا تأكله وقعدت أتحدث أنا وأخواي فقاال لي يا أخانا ما مـرادك أن تفعـل بهـذه البنـت

فقلــت لهمــا مــرادي أن أكتــب كتــابي عليهــا إذا دخلــت البصــرة وأعمــل فرحــًا عظيمــًا وأدخــل بهــا هنــاك فقــال 
أحدهما يا أخي أعلم أن هذه الصبية بديعة الحسن والجمال وقد وقعت محبتها في قلبي فمرادي أن تعطيهـا 

ي ألتزوج بها فقلت لهمـا يـا أخـواي أنهـا قـد أخـذت لي فأتزوج بها أنا وقال الثاني وأنا اآلخر كذلك فأعطها ل
علــي عهــدًا وميثاقــًا أنــي أتــزوج بهــا فــإذا أعطيتهــا واحــٌد منكمــا أكــون ناقضــًا للعهــد الــذي بينــي وبينهــا وربمــا 
يحصـل لهــا كســر خــاطٍر ألنهـا مــا أتــت معــي إال علــى شـرٍط أنــي أتــزوج بهــا فكيـف أزوجهــا لغيــري وأمــا مــن 

أحبها أكثر منكما، وأنا وجدتها وكوني أعطيها لواحٍد منكما هـذا شـيٌء ال يكـون أبـدًا جهة أنكما تحبانها فأنا 
ولكــن إذا دخلنــا مدينــة البصــرة بالســالمة، انظــر لكمــا بنتــين مــن خيــار بنــات البصــرة وأخطبهمــا لكمــا وأدفــع 

بنـت فأنهـا مـن المهر من مالي وأجعل الفرح واحدًا ونـدخل نحـن الثالثـة فـي ليلـٍة واحـدٍة وأعرضـا عـن هـذه ال
  نصيبي فسكتا وقد ظننت أنهما رضيا بما قلت لهما.

ثم أننا سافرنا متوجهين إلى أرض البصرة وصرت أرسل إليها ما تأكل وما تشـرب وهـي ال تخـرج مـن خزنـة 
المركب وأنا أنام بين أخواي على ظهر الغليـون ولـم نـزل مسـافرين علـى هـذه الحالـة مـدة أربعـين يومـًا حتـى 

ينــة البصــرة ففرحنــا بإقبالنــا عليهــا وأنــا راكــٌن إلــى أخــواي ومطمــئٌن بهمــا وال يعلــم الغيــب إال اهللا بانــت لنــا مد
  تعالى فنمت تلك الليلة.

فبينمــا أنــا مســتغرٌق فــي النــوم لــم أشــعر إال وأنــا محمــوٌل بــين يــدي أخــواي هــذين واحــٌد قــابض علــى ســيقاني 
ن شـأن تلـك البنـت فلمـا رأيـت روحـي محمـوًال بـين واآلخر من يـدي لكونهمـا اتفقـا علـى تغريقـي فـي البحـر مـ

أيــديهما قلــت يــا أخــواي ألي شــيء تفعــالن معــي هــذه الفعــال فقــاال يــا قليــل األدب كيــف تبيــع خاطرنــا ببنــت 
فنحن نرميك في البحر من أجل ذلك ثم رموني فيه ثم أنه التفـت إلـى الكلبـين وقـال أحـٌق مـا قلتـه يـا أخـواي 

ا يعويـــان كأنهمـــا يصـــدقان قولـــه فتعجـــب الخليفـــة مـــن ذلـــك ثـــم قـــال يـــا أميـــر أم ال. فنكســـا رؤوســـهما وصـــار 
المؤمنين فلما رموني في البحر وصلت إلى القرار ثم نفضني الماء على وجه البحر فمـا شـعرت إال وطـائٌر 
كبيــٌر قــدر اآلدمــي نــزل علــي وخطفنــي وطــار بــي فــي الجــو األعلــى ففتحــت عينــي فرأيــت روحــي فــي قصــر 

الي البنيــان منقــوش بالنقوشــات الفــاخرة وفيــه تعــاليق الجــواهر مــن ســائر األشــكال واأللــوان، مشــيد األركــان عــ
وفيـــه جـــواٍر واقفـــاٍت واضـــعاٍت األيـــادي علـــى الصـــدور وٕاذا بـــامرأٍة جالســـٍة بيـــنهن علـــى كرســـي مـــن الـــذهب 

ء الجـواهر، األحمر مرصٍع بالدر والجوهر وعليها مالبس ال يقدر اإلنسان أن يفتح عينه فيها من شدة ضيا
وعليها حزاٌم من الجواهر ال يفي بثمنه مال وعلى رأسـها تـاٌج ثـالث دوراٍت يحيـر العقـول واألفكـار ويخطـف 
القلوب واألبصار ثم أن الطيـر الـذي خطفنـي انـتفض فصـار صـبيًة كأنهـا الشـمس المضـيئة فأمعنـت النظـر 



هـا ولـف ذيلـه علـى ذيلهـا وأنـا حـين رأيـت فيها فإذا هي التي كانت في الجبـل بصـفة حيـٍة وكـان الثعبـان يقاتل
  الثعبان قهرها وغلب عليها قتلته بالحجر.

فقالــت لهــا المــرأة التــي هــي جالســٌة علــى الكرســي ألي شــيٍء جئــت هنــا بهــذا اإلنســي فقالــت لهــا يــا أمــي أن  
أنـا قلـت ال، قالـت:  ؟هذا هو الذي كان سببًا في ستر عرضي بين بنات الجان فقالت لي هل تعرف من أنا

التي كنت في الجبل الفالني وكان الثعبان األسـود يقـاتلني ويريـد هتـك عرضـي وأنـت قتلتـه فقلـت إنمـا رأيـت 
مع الثعبان حيًة بيضاء، فقالت أنا التي كنت حية بيضاء ولكـن أنـا بنـت الملـك األحمـر ملـك الجـان واسـمي 

بـان الـذي كـان يقـاتلني ويريـد هتـك سعيدة وهذه الجالسة هي أمـي واسـمها مباركـة زوجـة الملـك األحمـر والثع
عرضي هو وزير الملك األسود واسمه درفيل وهـو قبـيح الخلقـة واتفـق أنـه لمـا رآنـي عشـقني ثـم أنـه خطبنـي 
من أبي فأرسل إليه أبي يقول له وما مقدارك يـا قطاعـة الـوزراء حتـى تتـزوج بنـات الملـوك فاغتـاظ مـن ذلـك 

فـي أبـي وصـار يقفـوا أثـري، ويتبعنـي أينمـا رحـت ومـراده أن  وحلف يمينًا أنه ال بـد أن يفضـح عرضـي كيـداً 
يفضـح عرضـي وقــد وقـع بينـه وبــين أبـي حـروٌب عظيمــٌة ومشـقاٍت جسـيمٍة ولــم يقـدر عليـه أبــي لكونـه جبــارًا 
مكارًا، ثم أن أبي كلما ضـايقه وأراد أن يظفـر بـه يهـرب منـه وقـد عجـز أبـي وصـرت أنـا فـي كـل يـوٍم انقلـب 

ــًا و  كلمــا انقلبــت فــي صــفٍة ينقلــب هــو فــي صــفٍة ضــدها وكلمــا هربــت إلــى أرض يشــم رائحتــي أشــكاًال وألوان
يلحقني في تلك األرض حتى قاسيت منه مشقًة عظيمًة، ثم انقلبـت فـي صـفة حيـة وذهبـت إلـى ذلـك الجبـل 
فانقلب هو في صـفة ثعبـان وتبعنـي فيـه فرقعـت فـي يـده وعـالجني وعالجتـه حتـى اتبعنـي وركـب علـي وكـان 

فعل بي ما مـراده ويشـتهيه فأتيـت أنـت وضـربته بـالحجر فقتلتـه وأنـا انقلبـت بنتـًا وأريتـك روحـي وقلـت مراده ي
لــك علــي جميــٌل ال يضــيع إال مــع أوالد الزنــا فلمــا رأيــت أخويــك فعــال بــك هــذه المكيــدة، ورميــاك فــي البحــر 

مـي أكرميـه فـي نظيـر بادرت إليك وخلصتك من الهالك ووجب لك اإلكرام مـن أمـي وأبـي ثـم أنهـا قالـت يـا أ
  ما ستر عرضي.

فقالــت مرحبــًا بــك يــا إنســي فأنــك فعلــت معنــا جمــيًال وتســتحق عليــه اإلكــرام وأمــرت لــي ببــدٍل كتوريــٍة تســاوي 
جملًة من المال وأعطتني جملًة من الجواهر والمعادن، ثم أنها قالـت خـذوه وأدخلـوه علـى الملـك فـي الـديوان 

المردة واألعوان فلما رأيته زاغ بصري مما رأيته عليه من الجـواهر فلمـا فرأيته جالسًا على كرسي وبين يديه 
رآني قام على األقدام وقامت العساكر إجالًال له ثم حياني ورحـب بـي وأكرمنـي غايـة اإلكـرام وأعطـاني ممـا 
عنــده مــن الخيــرات وبعــد ذلــك قــال لــبعض أتباعــه خــذوه إلــى بنتــي توصــله إلــى المكــان الــذي جــاءت بــه منــه 

وني وذهبوا بي إلى سعيدة ابنته فحملتني ثم طارت بي وبما معي مـن الخيـرات هـذا مـا كـان مـن أمـري فأخذ
وأمــر ســعيدة وأمــا مــا كــان مــن أمــر ريــس الغليــون فأنــه أفــاق علــى الخبطــة حــين رمــوني فــي البحــر فقــال مــا 

ه أراد أن يزيـل الذي وقع في البحر فبكى أخواي وصار يخبطان على صدورهما ويقوالن يا ضيعة أخينا فأنـ
ضــرورة فــي الغليــون فوقــع فــي البحــر ثــم أنهمــا وضــعا أيــديهما علــى مــالي ووقــع بينهمــا اإلخــتالف مــن جهــة 
البنــت وصـــار كــل واحـــد منهمــا يقـــول مــا يأخـــذها غيـــري واســتمرا علـــى الخصــام مـــع بعضــهما ولـــم يتـــذكروا 

  سعيدة نزلت في وسط الغليون.أخاهما وال غرقه وزال حزنهما عليه، فبينما هما في هذا الحالة وٕاذا ب



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الثامنة والسبعين بعد التسعمائة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عبد اهللا بن فاضل قال فبينما هما في هذه الحالـة وٕاذا بسـعيدة نزلـت بـي 

بــي وصــارا يقــوالن يــا أخانــا كيــف حالــك فيمــا جــرى لــك أن فــي وســط الغليــون فرآنــي أخــواي فعانقــاني وفرحــا 
قلبنا مشغوٌل عليك فقالت سعيدة أن كان قلبكما عليه أو كنتما تحبانه ما كنتما رميتماه فـي البحـر وهـو نـائٌم 
ولــم اختــارا لكمــا موتــًة تموتانهــا وقبضــت عليهمــا وأرادت قتلهمــا فصــاحا وقــاال فــي عرضــك يــا أخانــا فصــرت 

أقول لها أنا واقع في عرضك ال تقتلي أخواي وهي تقول ال بد من قتلهما ألنهما خائنان فمـا أتداخل عليها و 
  زلت أالطفها حتى قالت من شأن خاطرك ال أقتلهما ولكن أسحرهما.

ثم أخرجت طاسًة وحطت فيها ماًء من ماء البحر وتكلمت عليها بكالٍم ال يفهم وقالـت أخرجـا مـن الصـورة  
الكلبيــة ثـم رشـتهما بالمــاء فانقلبـا كلبـين كمـا تراهمــا يـا خليفـة اهللا ثــم التفـت إليهمـا وقــال البشـرية إلـى الصـورة 

أحقًا ما قلته يا أخواي فنكسا رؤوسهما كأنهما يقوالن له صدقت ثم قال يا أمير المؤمنين وبعد أن سحرتهما 
نا أشق عليه كل يوٍم مـرٍة كلبين قالت لمن كان من الغليون أعلموا أن عبد اهللا ابن فاضل هذا صار أخي وأ

أو مرتين وكل من خالفه منكم أو خالف أمره وآذاه باليد أو باللسان فأني أفعل به ما فعلـت بهـذين الخـائنين 
وأسحره كلبًا حتى ينقضي عمره وهو في صورة الكلب وال يجد لـه خالصـًا فقـال لهـا الجميـع يـا سـيدتي نحـن 

ت لــي إذا دخلــت البصــرة فتفقــد جميــع مالــك فــأن كــان نقــص منــه كلنــا عبيــده وخدمــه وال نخالفــه ثــم أنهــا قالــ
شيٍء فأعلمني وأنا أجـيء لـك بـه مـن أي شـخٍص كـان ومـن أي مكـان كـان ومـن كـان آخـذه أسـحره كلبـًا ثـم 
بعد أن نخزن أموالـك ضـع فـي رقبـة كـل مـن هـذين الخـائنين غـال وأربطهمـا فـي سـاق السـرير وأجعلهمـا فـي 

صف الليل أنزل إليهما وأضرب كل واحٍد منهما علقة حتي يغيـب عـن الوجـود سجٍن وحدهما وكل ليلٍة في ن
وأن مضت ليلٌة ولم تضربهما فأني أجيء لك وأضربك علقـًة وبعـد ذلـك اضـربهما فقلـت لهمـا سـمعًا وطاعـًة 
ثــم أنهــا قالــت لــي اربطهمــا فــي الحبــال حتــى تــدخل البصــرة فوضــعت فــي رقبــة كــل واحــٍد منهمــا حــبًال، ثــم 

ي الصـاري وتوجهـت هـي إلـى حـال سـبيلها وفـي ثـاني يـوٍم دخلـت البصـرة وطلـع التجـار لمقـابلتي ربطتهما فـ
وسلموا علي ولم يسأل أحٌد عن أخواي وٕانما صاروا ينظرون إلى الكـالب ويقولـون لـي يـا فـالن مـاذا تصـنع 

ي فيضـحكون بهذين الكلبين اللذين جئت بهما معك فأقول لهـم أنـي ربيتهمـا فـي هـذه السـفرة وجئـت بهمـا معـ
  عليهما ولم يعرفوا أنهما أخواي.

ثم أني وضعتهما في خزانة والتهيت تلك الليلة في توزيع األحمال التي فيهـا القمـاش والمعـادن وكـان عنـدي 
  التجار ألجل السالم فأشتغلت ولم أضربهما ولم أربطهما بالسالسل ولم أعمل معهما ضررًا.

األحمـــر قالـــت لـــي: أمـــا قلـــت لـــك ضـــع فـــي رقابهمـــا السالســـل ثـــم نمـــت فمـــا أشـــعر إال وســـعيدة بنـــت الملـــك 
وأضرب كل واحٍد منهما علقًة ثم أنها قبضت علي وأخرجت السوط وضربتني علقًة حتى غبت عن الوجـود 
وبعــد ذلــك ذهبــت إلــى المكــان الــذي فيــه أخــواي وضــربت كــل واحــٍد منهمــا بالســوط حتــى أشــرفا علــى المــوت 



نهمـا علقـًة مثـل هـذه العلقـة وأن مضـت ليلـٌة ولـم تضـربهما فـأني أضـربك وقالت كل ليلٍة أضرب كـل واحـٍد م
فقلــت يــا ســيدتي فــي غــٍد أحــط السالســل فــي رقابهمــا والليلــة اآلتيــة أضــربهما وال أرفــع الضــرب عنهمــا ليلــًة 
واحدًة فأكدت علي في الوصية بضربهما فلما أصـبح الصـباح لـم يهـن علـي أن أضـع السالسـل فـي رقابهمـا 

صــائٍغ وأمرتــه أن يعمــل لهمــا غلــين مــن الــذهب فعملهمــا وجئــت بهمــا ووضــعتهما فــي رقابهمــا فــذهبت إلــى 
وربطهما كما أمرتني وفي ثاني ليلٍة ضربتهما قهرًا عني وكانت هذه الحركـة فـي مـدة خالفـة المهـدي الثالـث 

ودمــت علــى  مــن بنــي العبــاس، وقــد اصــطحبت معــه بإرســال الهــدايا فقلــدني واليــًة وجعلنــي نائبــًا فــي البصــرة
  هذه الحالة مدًة من الزمان.

ثـم أنـي قلـت فــي نفسـي لعـل غيظهــا قـد بـرد فرتكتهمــا ليلـة مـن غيــر ضـرٍب فـأتتني وضــربتني علقـًة لـم أنــس 
حرارتها بقية عمري فمن ذلك الوقت لم أقطع عنهما الضرب مدة خالفـة المهـدي ولمـا تـوفي المهـدي توليـت 

لى مدينة البصرة وقد مضى لي اثنا عشـر عامـًا وأنـا فـي كـل ليلـٍة أنت بعده وأرسلت إلي تقرير االستمرار ع
أضربهما قهرًا عني وبعدما أضربهما آخذ بخاطرهما وأعتذر إليهما وأطعمهما وأسـقيهما وهمـا محبوسـان ولـم 
يعلــم بهمــا أحــٌد مــن خلــق اهللا تعــالى حتــى أرســلت إلــيَّ أبــا اســحق النــديم مــن أجــل الخــراج فــأطلع علــى ســري 

فــأخبرك فأرســلته ثانيــًا تطلبنــي وطلبتهمــا فأجبــت بالســمع والطاعــة وأتيــت بهمــا بــين يــديك ولمــا  ورجــع إليــك
  سألتنيأني عن حقيقة األمر أخبرتك بالقصة وهذه حكايتي.

فعند ذلك تعجب الخليفة هارون الرشيد من حال هذين الكلبين ثم قال وهل أنت علـى هـذه الحالـة سـامحت  
وعفوت عنهما أم ال فقـال يـا سـيدي سـامحهما اهللا وأبـرأ ذمتهمـا فـي الـدنيا أخويك مما صدر منهما في حقك 

واآلخرة وأنا محتاٌج لكونهما يسامحاني ألنه مضى لي اثنا عشر عامًا وأنا أضربهما في كل ليلٍة علقـًة فقـال 
وأصلح بيـنكم الخليفة يا عبد اهللا أن شاء اهللا تعالى أنا أسعى في خالصهما ورجوعهما آدميين كما كانا أوًال 

وتعيشون بقية أعماركم أخوًة متحابين، وكما أنك سامحتهما يسـامحانك فخـذهما وأنـزل إلـى منزلـك وفـي هـذه 
  الليلة ال تضربهما وفي غٍد ما يكون إال الخير.

فقال له يا سيدي وحياة رأسـك أن تركتهمـا ليلـًة واحـدة مـن غيـر ضـرب تـأتيني سـعيدة وتضـربني وأنـا مـا لـي 
ربًا فقــال ال تخــف فأنــا أعطيــك خــط يــدي فــإذا أتتــك فأعطهــا الورقــة فــإذا قرأتهــا عفــت عنــك جســٌد يتحمــل ضــ

كان الفضل لها وأن لم تطع أمري كان أمرك إلى اهللا ودعها تضربك علقًة وقـدر أنـك نسـيتهما مـن الضـرب 
ا، ثـم وضربتك بهذا السبب وٕاذا حصل ذلك وخالفتني فأن كنت أنا أمير المؤمنين فأني أعمل خالصي معهـ

أن الخليفة كتب لها ورقة مقدار إصبعين وبعدما كتبها ختمها وقـال يـا عبـد اهللا إذا أتتـك سـعيدة فقـل لهـا أن 
الخليفــة ملــك األنــس أمرنــي بعــدم ضــربهما وكتــب لــي هــذه الورقــة وهــو يقرئــك الســالم وأعطهــا المرســوم وال 

  تخش بأسًا.
وراح بهما إلى منزله وقـال فـي نفسـه يـا تـرى مـا الـذي  ثم أخذ عليه العهد والميثاق أنه ال يضربهما فأخذهما

يصنعه الخليفة في حق بنت سلطان الجن إذا كانت تخالفه وتضربني فـي هـذه الليلـة ولكـن أنـا صـابٌر علـى 



ضربي علقًة وأريح أخواي فـي هـذه الليلـة ولـو كـان يحصـل لـي مـن أجلهمـا العـذاب، ثـم أنـه تفكـر فـي نفسـه 
  ليفة مستنٌد إلى سنٍد عظيم ما كان يمنعك عن ضربهما.وقال له عقله لوال أن الخ

ثم أنه دخل منزله ونزع األغالل من رقاب أخويه وقال توكلت على اهللا وصار يأخذ بخاطرهمـا ويقـول لهمـا 
ال بأٌس عليكما فأن الخليفـة الخـامس مـن بنـي العبـاس قـد تكفـل بخالصـكما وأنـا قـد عفـوت عنكمـا وأن شـاء 

ان قــد آن وتخلصــان فــي هــذه الليلــة المباركــة فأبشــرا بالهنــاء والســرور، فلمــا ســمعا هــذا اهللا تعــالى يكــون األو 
  الكالم صار يعويان مثل عواء الكالب.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد التسعمائة 
خويــه أبشـرا بالهنــاء والسـرور فلمــا سـمعا هــذا قالـت: بلغنــي أيهـا الملــك السـعيد أن عبــد اهللا بـن فاضــل قـال أل

الكالم صارا يعويان مثل عواء الكـالب ويمرغـان خـدودهما علـى أقدامـه كأنهمـا يـدعوان لـه ويتواضـعان بـين 
يديه فحزن عليها وصار يملس بيده على ظهورهما إلى أن جاء وقـت العشـاء فلمـا وضـعوا السـفرة قـال لهمـا 

سـفرة فصـارت أعوانـه بـاهتين يتعجبـون مـن أكلـه مـع الكـالب ويقولـون هـل أجلسا فجلسا يأكالن معه علـى ال
هــو مجنــون أو مختــل العقــل كيــف يأكــل نائــب مدينــة البصــرة مــع الكــالب وهــو أكبــر مــن وزيــٍر أمــا يعلــم أن 
الكلب نجٌس وصاروا ينظرون إلى الكلبين وهما يأكالن معه أكل الحشمة وال يعلمون أنهما أخواه وما وزالـوا 

  ن على عبد اهللا والكلبين حتى فرغوا من األكل.يتفرجو 
ثــم أن عبــد اهللا غســل يديــه فمــد الكلبــان أيــديهما وصــارا يغســالن وكــل مــن كــان واقفــًا صــار يضــحك عيهمــا 
ويتعجب ويقولون لبعضهم عمرنا ما رأينا الكالب تأكل وتغسل أيديهما بعد أكل الطعام ثم أنهما جلسا علـى 

اضل ولم يقدر أحٌد أن يسأله عن ذلك واستمر األمر هكذا إلى نصف الليل ثم المراتب بجنب عبد اهللا بن ف
صــرف الخــدم ونــاموا ونــام كــل كلــٍب علــى ســريٍر وصــار الخــدام يقولــون لبعضــهم أنــه نــام ونــام معــه الكلبــان 

  وبعضهم يقول حيث أكل مع الكالب على السفرة فال بأس إذا ناما معه وما هذا إال حال المجانين.
لم يأكلوا مما بقي في السفرة من الطعام شيئًا وقالوا كيف نأكل فضـلة الكـالب ثـم أخـذوا السـفرة بمـا  ثم أنهم 

فيهــا وروموهــا وقــالوا أنهــا نجســًة هــذا مــا كــان مــن أمــرهم وأمــا مــا كــان مــن أمــر عبــد اهللا بــن فاضــل فأنــه لــم 
ضــربتهما فــي هــذه الليلــة يشــعر إال واألرض قــد انشــقت وطلعــت ســعيدة وقالــت يــا عبــد اهللا ألي شــيٍء ممــا 

وألي شيٍء نزلت األغالل من أعناقهما هل فعلت ذلك عنادًا لي أو استخفافًا بأمري ولكـن أنـا اآلن أضـربك 
وأســحرك كلبــًا مثلهمــا فقــال لهــا يــا ســيدتي أقســمت عليــك بــالنقش الــذي علــى خــاتم ســليمان بــن داود عليهمــا 

تيه بي فأفعليـه فقالـت لـه أخبرنـي فقـال لهـا أمـا سـبب السالم أن تحملي علي حتى أخبرك بالسبب ومهما أرد
عدم ضربهما فأن ملـك األنـس الخليفـة أميـر المـؤمنين هـارون الرشـيد أمرنـي أن ال أضـربهما فـي هـذه الليلـة 
وقد أخذ علي مواثيق وعهـود علـى ذلـك وهـو يقرئـك السـالم وأعطـاني مرسـومًا بخـط يـده وأمرنـي أن أعطيـك 



وطاعــة أميــر المــؤمنين واجبــة وهــا هــو المرســوم فخذيــه واقرئيــه وبعــد ذلــك افعلــي  إيــاه فامتثلــت مــرًة وأطعتــه
  مرادك.

فقالت هاتـه فناولتهـا المرسـوم ففتحتـه وقرأتـه وقـرأت مكتوبـًا بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم مـن ملـك األنـس هـارون 
عنهمــا وقــد الرشــيد إلــى بنــت الملــك األحمــر ســعيدة أمــا بعــد فــأن هــذا الرجــل قــد ســامح أخويــه وأســقط حقــه 

حكمـــت عليهمـــا بالصـــلح وٕاذا وقـــع الصـــلح ارتفـــع العقـــاب فـــأن اعترضـــتمونا فـــي أحكامنـــا اعترضـــناكم فـــي 
أحكـــامكم وخرقنـــا قـــانونكم وأن امتثلـــتم أمرنـــا ونفـــذتم أحكامنـــا فأننـــا ننفـــذ أحكـــامكم وقـــد حكمـــت عليـــك بعـــدم 

عفـوت عنهمـا فأنـا أجازيـك بمـا التعرض لهما فأن كنت تـؤمنين بـاهللا ورسـوله فعليـك بطاعـة ولـي األمـر وأن 
يقــدرني عليــه ربــي وعالمــة الطاعــة ترفعــي ســحرك عــن هــذين الــرجلين حتــى يقبالنــي علــي خالصــين وأن لــم 

  تخلصيهما فأنا أخلصهما قهرًا عنك بعون اهللا تعالى.
فلمــا قــرأت ذلــك الكتــاب قالــت يــا عبــد اهللا ال أفعــل شــيئًا حتــى أذهــب إلــى أبــي وأعــرض عليــه مرســوم ملــك 

نس وأرجع إليك بالجواب بسرعٍة ثم أشارت بيدها إلى األرض فانشقت ونزلت فيها فلما ذهبت صار قلـب األ
عبد اهللا فرحًا وقال أعز اهللا أمير المـؤمنين ثـم أن سـعيدة دخلـت علـى أبيهـا وأخبرتـه بـالخبر وعرضـت عليـه 

نتي أن أمر ملـك األنـس علينـا مرسوم أمير المؤمنين فقبله ووضعه على رأسه ثم قرأه وفهم ما فيه وقال يا ب
مــاٍض وحكمــه فينــا نافــٌذ وال نقــدر أن نخالفــه فأمضــي إلــى الــرجلين وخلصــيهما فــي هــذه الســاعة وقــولي لهمــا 
أنتما في شفاعة ملك األنـس فأنـه أن غضـب علينـا أهلكنـا عـن آخرنـا فـال تحملينـا مـا ال نطيـق فقالـت لـه يـا 

فقـال لهـا يـا بنتـي أنـه يقـدر علينـا مـن وجـوه األول هللا مـن أبت إذا غضب علينا ملك األنس مـاذا يصـنع بنـا 
البشــر فهــو مفضــٌل علينــا والثــاني أنــه خليفــة اهللا والثالــث أنــه مصــٌر علــى ركعتــي الفجــر فلــو اجتمعــت عليــه 
طوائف الجن من السبع أرضين ال يقدرون أن يصنعوا بـه مكروهـًا فـأن غضـب علينـا يصـلي ركعتـي الفجـر 

دًة فنجتمــع بــين يديــه طــائعين ونصــير كــالغنم بــين يــدي الجــزار أن شــاء فأمرنــا ويصــيح علينــا صــيحًة واحــ
بالرحيــل مــن أوطاننــا إلــى أرٍض موحشــٍة ال نســتطيع المكــث فيهــا وأن شــاء هالكنــا أمــر بهــالك نفســنا فيهلــك 
يـه بعضنا بعضًا فنحن ال نقـدر علـى مخالفـة أمـره فـأن خالفنـا أمـره أحرقنـا جميعـًا ولـيس لنـا مفـٌر مـن بـين يد

وكـذلك كــل عبــٍد داوم علــى ركعتــي الفجــر فــأن حكمــه نافــٌذ فينـا فــال تتســببي فــي هالكنــا مــن أجــل رجلــين بــل 
أمضــي وخلصــيهما قبــل أن يحيــق بنــا غضــب أميــر المــؤمنين فرجعــت إلــى عبــد اهللا بــن فاضــل وأخبرتــه بمــا 

ت الطاسـة ووضـعت فيهـا قال أبوها وقالت له قبل لنا أيادي أميـر المـؤمنين وأطلـب لنـا رضـاه ثـم أنهـا أخرجـ
المــاء وعزمــت عليهـــا وتكلمــت بكلمـــاٍت ال تفهــم ثــم رشـــتهما بالمــاء وقالـــت أخرجــا مــن الصـــورة الكلبيــة إلـــى 
الصورة البشرية فعادا بشـرين كمـا كانـا وأنفـك عنهمـا السـحر وقـاال أشـهد أن ال ألـه إال اهللا وأشـهد أن محمـدًا 

يقبالنهمـا ويطلبـان منـه السـماح، فقـال لهمـا سـامحاني أنتمـا رسول اهللا ثم وقعًا على يد أخيهمـا وعلـى رجليـه 
ثــم أنهمــا تابــا توبــًة نصــوحًا وقــاال قــد غرنــا إبلــيس اللعــين وأغوانــا الســمع وربنــا جزانــا بمــا نســتحقه والعفــو مــن 
شــيم الكــرام وصــارا يســتعطافان أخاهمــا ويبكيانــا ويتنــدمان علــى مــا وقــع منهمــا ثــم أنــه قــال لهمــا مــا فعلتمــا 



التي جئت بها مـن مدينـة الحجـر فقـالوا لمـا أغوانـا الشـيطان ورمينـاك فـي البحـر وقـع الخـالف بيننـا  بزوجتي
  وصار كل واحٍد منا يقول أنا أتزوج بها.

فلما سمعت كالمنا ورأت اختالفنا وعرفت أننا رميناك في البحر طلعت من الخزانة وقالت ال تختصما مـن  
اح البـرح وأنــا أتبعـه ثــم أنهـا رمـت نفســها فـي البحــر وماتـت فقــال أجلـي فـأني لســت لواحـد منكمــا أن زوجـي ر 

أنها ماتت شهيدة فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ثم أنه بكى عليهـا بكـاًء شـديدًا وقـال لهمـا ال يصـح 
ا منكمــا أن تفعــال معــي هــذه الفعــال وتعــدا مــا بــي لزوجتــي فقــاال أننــا أخطانــا وربنــا جازانــا علــى مــا فعلنــا وهــذ

شيء قدره اهللا علينـا قبـل أن يخلقنـا فقبـل عـذرهما ثـم أن سـعيدة قالـت أيفعـالن معـك هـذه الفعـال وأنـت تعفـو 
عنهما فقال يـا أختـي مـن قـدر وعفـا كـان أجـره علـى اهللا، فقالـت خـذ حـذرك منهمـا فـأنهم خـائفين، ثـم ودعتـه 

  وانصرفت.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  الثمانين بعد التسعمائة وفي الليلة 
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عبد اهللا لما حذرته سعيدة من أخويـه ودعتـه وانصـرفت إلـى حـال سـبيلها 

  فبات عبد اهللا بقية تلك الليلة هو وأخواه على أكٍل وشرٍب وبسٍط وانشرح صدرهما.
كل واحٍد منهما بدلًة تساوي جملًة من فلما أصبح الصباح أدخلهما الحمام وعند خروجهما من الحمام ألبس 

المال ثم أنه طلب سفرة طعـام فقـدموها بـين يديـه فأكـل هـو وأخـواه، فلمـا نظرهمـا الخـدام وعرفـوا أنهمـا أخـواه 
سلموا عليهما وقالوا لألمير عبد اهللا: يا موالنا هناك اهللا باجتماعك على أخويك العزيزين وأين كانـا فـي هـذه 

اللذان رأيتوهما في صورة كلبين والحمد هللا الذي خلصـهما مـن السـجن والعـذاب األلـيم  فقال لهم: هما ؟المدة
ثم أنه أخذهما وتوجـه إلـى ديـوان الخليفـة هـارون الرشـيد ودخـل بهمـا عليـه وقبـل األرض بـين يديـه ودعـا لـه 

قـدرك أنـي لمـا أخـذت بدوام العز والنعم وٕازالة البؤس والنقم، فقال له: مرحبـًا بـك يـا أميـر المـؤمنين أعـز اهللا 
أخـــواي وذهبـــت بهمـــا إلـــى منزلـــي اطمأنيـــت عليهمـــا بســـببك حيـــث تكفلـــت بخالصـــهما وقلـــت فـــي نفســـي أن 
الملوك ال يعجزون عن أمٍر يجتهدون فيه أن العناية تساعدهم ثم نزعت األغالل من رقابهما وتوكلت علـى 

وهمــا فــي صــورة كلبــين اســتخفوا عقلــي  اهللا وأكلــت أنــا وٕاياهمــا علــى الســفرة، فلمــا رآنــي أتبــاعي آكــل معهمــا
وقالوا لبعضهم لعله مجنوٌن كيف يأكل نائب البصرة مع الكالب وهو أكبر من الـوزير ورمـوا بمـا فضـل مـن 
السفرة وقالوا ال نأكل ما بقي من الكالب وصاروا يسفهون رأيي وأنا أسمع كالمهم وال أرد عليهم جوابًا لعدم 

  .معرفتهم أنهما أخواي ثم عرفتهم
وعندما جاء وقـت النـوم طلبـت النـوم فلـم أشـعر إال واألرض قـد انشـقت وخرجـت سـعيدة بنـت الملـك األحمـر 
وهي غضبانٌة علي وعيناهـا مثـل النـار، ثـم أخبـر الخليفـة بجميـع مـا وقـع منهـا ومـن أبيهـا وكيـف أخرجتهمـا 

المــؤمنين، فالتفــت الخليفــة مــن الصــورة الكلبيــة إلــى الصــورة البشــرية، ثــم قــال: وهــا همــا بــين يــديك يــا أميــر 



فرآهما شابين كالقمرين فقال الخليفة: جزاك اهللا عني خيرًا يا عبد اهللا حيث أعلمتنـي بفائـدٍة مـا كنـت أعلمهـا 
  أن شاء اهللا ال أترك صالة هاتين الركعتين قبل طلوع الفجر ما دمت حيا.

ذرا قــدام الخليفــة، فقــال لهــم: ثــم أنــه عنــف شــقيقا عبــد اهللا بــن فاضــل علــى مــا ســلف منهمــا فــي حقــه فاعتــ
تصــافحوا وســامحوا بعضــكم، وعفــا اهللا عمــا ســلف ثــم التفــت إلــى عبــد اهللا وقــال: يــا عبــد اهللا أجعــل أخويــك 
معينين لك وتوصل بهما وأوصاهما بطاعة أخيهما. ثم أنعم عليهم وأمرهم باالرتحال إلى مدينة البصرة بعـد 

خليفة مجبورين وفرح الخليفة بهذه الفائدة التي استفادها مـن هـذه أن عطاهم أنعاما جزيال فنزلوا من ديوان ال
الحركة وهي المداومة على صالة ركعتي الفجر، وقال: صـدق مـن قـال: مصـائب قـوٍم عنـد قـوٍم فوائـد. هـذا 

  ما كان من أمرهم مع الخليفة.
عزاز واإلكــرام وعلــو وأمــا مــا كــان مــن أمــر عبــد اهللا بــن فاضــل فأنــه ســافر مــن مدينــة بغــداد ومعــه أخــواه بــاإل

المقــام إلــى أن دخلــوا مدينــة البصــرة فخــرج األكــابر واألعيــان لمالقــاتهم وزينــوا لهــم المدينــة وأدخلــوهم بموكــٍب 
ليس له نظيٌر وصار الناس يدعون له وهو ينثر الـذهب والفضـة وصـار جميـع النـاس صـائحين بالـدعاء لـه 

قلوبهمـا ومـع ذلـك كـان عبـد اهللا يـداريهما مـداراة العـين  ولم يلتفت أحٌد إلى أخويه، فدخلت الغيرة والحسد في
  الرمداء كلما داراهما ال يزدادان إال بغضًا له وحسدًا فيه.

ثم أنه أعطى كل واحٍد منهما سريًة ليس لهـا نظيـٌر وجعلهمـا بخـدٍم وحشـٍم وجـواري وعبيـٍد سـوٍد وبـيٍض مـن  
الخيل الجياد وصار لهما جماعٌة وأتبـاٌع، ثـم أنـه  كل نوٍع أربعين وأعطى كل واحٍد منهما خمسين جوادًا من

  عين لهما خراٌج ورتب لهما رواتب وجعلهما معينين له وقال لهما: أنا وأنتما سواٌء وال فرق بيني وبينكما.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة والثمانين بعد التسعمائة 
ك السعيد أن عبـد اهللا رتـب ألخويـه الرواتـب وجعلهمـا معينـين لـه وقـال لهمـا أنـا وأنتمـا قالت: بلغني أيها المل

ســواٌء وال فــرق بينــي وبينكمــا فــالحكم بعــد اهللا والخليفــة لــي ولكمــا فاحكمــا فــي البصــرة فــي غيــابي وحضــوري 
مـا بالعـدل فأنـه أن وحكمكما نافذ ولكن عليكما بتقوى اهللا في األحكام وٕاياكما والظلـم فأنـه أن دام دمـر وعليك

دام عمــر، وال تظلمــا العبــاد فيــدعو عليكمــا وخبركمــا يصــل إلــى الخليفــة فتحصــل فضــيحٌة فــي حقــي وحقكمــا 
فال تتعرضا لظلم أحٍد والذي تطمعان فيه من أموال النـاس خـذاه مـن مـالي زيـادًة علـى مـا تحتاجـان إليـه وال 

  يخفى عليكما ما ورد في الظلم في حكم اآليات.
ار يعظ أخويـه ويأمرهمـا بالعـدل وينهاهمـا عـن الظلـم حتـى ظـن أنهمـا أحبـاه بسـبب بـذل النصـيحة ثم أنه ص

  لهما ثم أنه ركن إليهما وبالغ في إكرامهما ومع إكرامه لهما ما ازدادا إال حسدًا له وبغضًا فيه.
متــى ونحــن  وأمــا أخويــه ناصــرًا ومنصــورًا فأنهمــا اجتمعــا مــع بعضــهما فقــال ناصــٌر لمنصــوٍر: يــا أخــي إلــى

تحت طاعة أخينا عبد اهللا وهو في هذه السيادة واإلمـارة وبعـدما كـان تـاجرًا صـار أميـرًا وبعـدما كـان صـغيرًا 
 ؟صار كبيرًا ونحن لم نكبر ولم يبق لنا قدٌر وال قيمٌة وها هو ضحك علينا وعملنا معينين لـه مـا معنـى ذلـك



تفـع درجتنـا وال يبقـى لنـا شـأٌن فـال يـتم غرضـنا إال إن أليس أننا نخدمه ومن تحت طاعته وما دام طيبًا ال تر 
قتلناه وأخذنا أمواله وال يمكن أخـذ هـذه األمـوال إال بعـد هالكـه فـإذا قتلنـاه نسـود ونأخـذ جميـع مـا فـي خزائنـه 
مــن الجــواهر والمعــادن والــذخائر وبعــد ذلــك نقســمها فيمــا بيننــا ثــم نهــيء هديــًة للخليفــة ونطلــب منــه منصــب 

تكون نائب البصرة وأنا أكون نائب الكوفـة أو أنـك تكـون نائـب الكوفـة وأنـا أكـون نائـب البصـرة الكوفة وأنت 
  ويبقى لكل واحٍد منا صولٌة وشأٌن ولكن ال يتم لنا ذلك إال إذا أهلكناه.

فقــال: نعمــل ضــيافًة عنــد أحــدنا  ؟فقــال منصــور: أنــك صــادٌق فيمــا قلــت ولكــن مــاذا نصــنع معــه حتــى نقتلــه
ونخدمه غاية الخدمة ثم نسأمره بالكالم ونحكي له حكاياٍت ونكـاٍت ونـوادٍر إلـى أن يـذوب قلبـه ونعزمه إليها 

من السهر ثم نفرش له حتـى يرقـد فـإذا رقـد نبـرك عليـه وهـو نـائٌم فنخنقـه ونرميـه فـي البحـر ونصـيح قـائلين: 
ك حتى تشكوني إلـى أميـر أن أخته الجنية أتته وهو قاعٌد يتحدث بيننا وقالت له: يا قطاعة األنس ما مقدار 

المؤمنين أتظن أننا نخاف منه فكما أنه ملٌك نحن ملـوٌك وأن لـم يلـزم أدبـه فـي حقنـا قتلنـاه أقـبح قتلـٍة، ولكـن 
  بقيت أنا أقتلك حتى ننظر ما يخرج من يد أمير المؤمنين.

له، وبعد ذلك  ثم خطفته وشقت األرض ونزلت به، فلما رأينا ذلك غشي علينا ثم استفقنا ولم ندر ما حصل
نرسل إلى الخليفة ونعلمه فأنه يولينا مكانه وبعد مدٍة نرسل إلى الخليفة هديًة سنيًة ونطلب منه حكـم الكوفـة 
وواحٌد منا يقيم في البصرة واألخر يقـيم فـي الكوفـة وتطيـب لنـا الـبالد ونقهـر العبـاد ونبلـغ المـراد، فقـال: نعـم 

  ما أشرت يا أخي.
هما صنع ناصر ضيافًة وقال ألخيه عبد اهللا: يا أخي أعلـم أنـي أخـوك ومـرادي أنـك فلما اتفقا على قتل أخي

تجبـر بخــاطري أنــت وأخـي منصــور وتــأكال ضـيافتي فــي بيتــي حتـى أفتخــر بــك. ويقـال: أن األميــر عبــد اهللا 
أكل ضيافة أخيه ناصر ألجل أن يحصل له بذلك جبر خاطٍر، فقال له عبـد اهللا: ال بـأس يـا أخـي وال فـرق 

  ني وبينك وبيتك بيتي ولكن حيث عزمتني فما يأبى الضيافة إال اللئيم.بي
 ؟ثم التفت إلى أخيـه منصـور وقـال لـه: أتـذهب معـي إلـى بيـت أخيـك ناصـٌر وتأكـل ضـيافته وتجبـر بخـاطره

فقال له: يا أخي وحياة رأسك ما أروح معك حتـى تحلـف لـي أنـك بعـدما تخـرج مـن بيـت أخـي ناصـر تـدخل 
تي فهل ناصٌر أخوك وأنا لست أخـاك فكمـا جبـرت بخـاطره تجبـر بخـاطري فقـال: ال بـأس بيتي وتأكل ضياف

  بذلك حبًا وكرامًة فمتى خرجت من دار أخيك ادخل دارك وكما هو أخي أنت أخي.
ثم أن ناصـرًا قبـل يـده أخيـه عبـد اهللا ونـزل مـن الـديوان وعمـل الضـيافة وفـي ثـاني يـوٍم ركـب عبـد اهللا وأخـذ  

لعســكر وأخــاه منصــور وتوجــه إلــى دار أخيــه ناصــر وجلــس هــو وجماعتــه وأخــوه قــدم لهــم معــه جملــًة مــن ا
السماط ورحب بهم، فأكلوا وشـربوا وتلـذذوا وطربـوا وارتفعـت السـفرة وغسـلت األيـادي وأقـاموا ذلـك اليـوم علـى 

  أكٍل وشرٍب وبسٍط ولعٍب إلى الليل.
منصوٌر يحكـي حكايتـه وناصـٌر يحكـي وعبـد  فلما تعشوا وصلوا المغرب والعشاء جلسوا على منادمة وصار

اهللا يسمع، أخوكانوا في قصٍر وحـدهم وبقيـة العسـكر فـي مكـاٍن آخـر، ولـم يزالـوا فـي نكـٍت وحكايـاٍت ونـوادٍر 
  وأخباٍر حتى ذاب قلب أخيهم عبد اهللا من السهر وغلب عليه النوم.



 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  ية والثمانين بعد التسعمائة وفي الليلة الثان
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عبد اهللا لما طـال عليـه السـهر وأراد النـوم فرشـوا لـه الفـراش ثـم قلـع ثيابـه 
ونـام ونامــا بجانبــه علـى فــرٍش آخــٍر وصــبرا عليـه حتــى اســتغرق فـي النــوم، فلمــا عرفــا أنـه اســتغرق فــي النــوم 

فقاال له: ما نحـن أخـواك وال  ؟كين على صدره فقال لهما: ما هذا يا أخوايقاما وبركا عليه فأفاق فرآهما بار 
نعرفك يا قليل األدب وقد صار موتك أحسن من حياتـك، وحطـا أيـديهما فـي رقبتـه وخنقـاه فغـاب عـن الـدنيا 

  ولم يبق فيه حركًة فظنا أنه مات وكان القصر على البحر فرموه في البحر.
ه درفــيًال كــان معتــادًا علــى مجيئــه تحــت ذلــك القصــر ألن المطــبخ كــان فيــه فلمــا وقــع فــي البخــر ســخر اهللا لــ

طاقــًة تشــرف علــى البحــر وكــانوا كلمــا ذبحــوا الــذبائح يرمــون تعاليقهــا فــي البحــر مــن تلــك الطاقــة فيــأتي ذلــك 
رًة الدرفيل ويلتقطها من على وجه الماء فأعتاد على ذلك المكان، وكـانوا فـي ذلـك اليـوم قـد رمـوا أسـقاطًا كثيـ

بسبب الضيافة فأكل ذلك الدرفيل زيـادًة عـن كـل يـوٍم حصـلت لـه فلمـا سـمع الخبطـة فـي البحـر أتـى مسـرعًا 
فرآه ابن آدم فهداه الهادي وحمله على ظهره وشق به فـي وسـط البحـر ولـم يـزل سـابحًا بـه حتـى وصـل إلـى 

علــى قارعــة الطريــق فمــرت بــه البــر مــن الجهــة الثانيــة وألقــاه علــى البــر وكــان ذلــك المكــان الــذي أطلعــه فيــه 
  قافلٌة فرأوه مرميًا على جانب البحر فقالوا: هنا غريٌق ألقاه البحر على الشاطئ.

واجتمع عليه جماعٌة من تلك القافلة يتفرجون عليه، وكان شيخ القافلـة رجـًال مـن أهـل الخيـر وعارفـًا بجميـع 
فقــالوا: هــذا غريــٌق ميــٌت،  ؟ا نــاس مــا الخبــرالعلــوم وخبيــرًا بعلــم الطــب وصــاحب فرأســٍة صــادقٍة فقــال لهــم: يــ

فأقبــل عليــه وتأملــه وقــال: يــا نــاس هــذا الشــاب فيــه الــروح وأنــه مــن خيــار أوالد النــاس األكــابر وتربيــة العــز 
  والنعم وفيه الرجاء أن شاء اهللا تعالى.

صلت له خضـة ثم أنه أخذه وألبسه بدلًة وأدفأه وصار يعالجه ويالطفه مدة ثالث مراحل حتى أفاق ولكن ح
فغلب عليه الضعف وصار شيخ القافلة يعالجه بأعشاٍب يعرفها، ولم يزالوا مسـافرين مـدة ثالثـين يومـًا حتـى 
بعدوا عن البصرة بهذه المسافة وهو يعالج فيه، ثم وصلوا مدينًة يقـال لهـا مدينـة عـوج وهـي فـي بـالد العجـم 

د أفــاق النــاس مــن أنينــه، فلمــا أصــبح الصــباح أتــى فنزلــوا فــي خــاٍن وفرشــوا لــه ورقــد فبــات تلــك الليلــة يــئن وقــ
فقـال: هـذا رأيتـه فـي  ؟بواب الخان إلى شيخ القافلة وقال لـه: مـا شـأن هـذا الضـعيف الـذي عنـدك فأنـه أقلقنـا

الطريق على جانب البحر غريقًا فعالجته وعجزت ولم يشف، فقال له: أعرضه على الشيخة راجحـة، فقـال: 
ال: عندنا بنٌت بكٌر شـيخٌة وهـي عـذراء جميلـة اسـمها الشـيخة راجحـة كـل مـن فق ؟ومن تكون الشيخة راجحة

  به داٌء يذهبون به إليها فيبيت عندها ليلًة واحدًة فيصبح معافى كأنه لم يكن فيه شيٌء يضره.
فقــال لــه شــيخ القافلــة: دلنــي عليهــا، فقــال لــه: أحمــل مريضــك، فحملــه ومشــى بــواب الخــان قدامــه إلــى أن  

يــٍة فــرأى نــاٌس داخلــين بالنــذر ونــاس خــارجين فرحــانين فــدخل بــواب الخــان حتــى وصــل إلــى وصــل إلــى زرا
الستارة وقال: دستور يا شيخة راجحـة خـذي هـذا المـريض أدخليـه مـن داخـل هـذه السـتارة، فقالـت لـه: ادخـل 



ا: مـن فدخل ونظر إليها فرأى زوجته التي جاء بها من مدينة الحجر، فعرفها وعرفته وسـلمت عليـه فقـال لهـ
فقالــت لــه: لمــا رأيــت أخويــك رميــاك فــي البحــر وتخاصــما علــي رميــت نفســي فــي  ؟أتــى بــي إلــى هــذا المكــان

البحر فتناولني شيخي الخضر أبو العباس وأتى بي إلى هذه الزاوية وأعطاني األذن بشفاء المرضى ونادى 
هـذا المكـان حتـى يـؤون األوان في المدينة: كل من كان له داٌء فعليه بالشيخة راجحـة وقـال لـي: أقيمـي فـي 

ويأتي إليك زوجك، فصار كل مريض يأتي أكبسه فيصبح شافيا وشاع ذكري بـين العـالم وأقبـل النـاس علـي 
  بالنذور وعندي من الخير كثير وأنا في عٍز وٕاكراٍم وجميع أهل هذه البالد يطلبون مني الدعاء.

ن الخضـر عليـه الصـالة والسـالم يحضـر عنـدها ثم أنهـا كبسـت الرجـل المـريض فشـفي بقـدرة اهللا تعـالى وكـا
في كل ليلِة جمعِة وكانت تلك الليلة التي اجتمع فيهـا ليلـة الجمعـة، فلمـا جـن الليـل جلسـت هـي وٕايـاه بعـدما 
تعشــيا مــن أفخــر المــأكول ثــم قعــدا ينتظــران حضــور الخضــر، فبينمــا همــا جالســان وٕاذا بــه قــد أقبــل عليهمــا 

  ي قصر عبد اهللا بن فاضل بالبصرة ثم تركهما وذهب.فحملهما من الزاوية ووضعهما ف
فلما أصبح الصباح تأمل عبد اهللا في القصر فـرآه قصـره فعرفـه وسـمع النـاس فـي ضـجٍة فنظـر مـن الشـباك 
فـــرأى شـــقيقيه مصـــلوبين كـــل واحـــٍد منهمـــا علـــى خشـــبٍة والســـبب فـــي ذلـــك أنهمـــا لمـــا رميـــاه فـــي البحـــر نـــدما 

ا خطفتـه الجنيـة، ثـم هيئـا هـديا وأرسـالها إلـى الخليفـة وأعلمـاه بهـذا الخبـر وأصبحا يبكيـان ويقـوالن: أن أخانـ
وطلبا منه منصب البصرة فأرسل وأحضرهما عنده وسألهما فأعلمـاه كمـا ذكرنـا فاشـتد غضـب الخليفـة، فلمـا 
جــن الليــل صــلى ركعتــين قبــل الفجــر علــى عادتــه وصــاح علــى طوائــف الجــن فحضــروا بــين يديــه طــائعين 

د اهللا فحلفوا له أنه لم يتعرض له أحدًا مـنهم وقـالوا لـه: مـا عنـدنا علـٌم بـه، فأتـت سـعيدة بنـت فسألهم عن عب
الملك األحمر وأعلمـت الخليفـة بقصـته فصـرفهم، وفـي ثـاني يـوم رمـى ناصـرًا ومنصـورًا تحـت الضـرب فـأقرا 

اهللا، هـذا مـا  على بعضهما فغضب عليهمـا الخليفـة وقـال: خـذوهما إلـى البصـرة واصـلبوهما قـدام قصـر عبـد
  كان من أمرهما.

وأما ما كان من أمـر عبـد اهللا فأنـه أمـر بـدفن شـقيقيه ثـم ركـب وتوجـه إلـى بغـداد وأفـاد الخليفـة بحكايتـه ومـا 
فعل معه أخواه من األول إلى النهاية فتعجب الخليفة مـن ذلـك وأحضـر الكاتـب والشـهود وكتـب كتابـه علـى 

ام معهـا فـي البصـرة إلـى أن أتـاهم هـازم اللـذات ومفـرق الجماعـات البنت التي جاء بها من مدينة الحجر وأق
 فسبحان الحي الذي ال يموت.

 

  حكاية معروف أل إسكافي
وممــا يحكــى أيهــا الملــك الســعيد أنــه كــان فــي مدينــة مصــر المحروســة رجــل إســكافي يرقــع الــزرابين القديمــة 

لقبوهـا بـذلك إال ألنهـا كانـت فـاجرًة شـرانيًة  وكان اسمه معزة وكان له زوجًة اسـمها فاطمـة ولقبهـا العـرة، ومـا
قليلة الحياء كثيرة الفتن وكانت حاكمًة على زوجها وفي كل يوٍم تسبه وتلعنه ألـف مـرة، وكـان يخشـى شـرها 
ويخــاف مــن أذاهــا ألنــه كــان رجــًال عــاقًال يســتحي علــى عرضــه ولكنــه كــان فقيــر الحــال فــإذا اشــتغل بكثيــٍر 

  ٍل انتقمت من بدنه من تلك الليلة وأعدمته العافية وتجعل ليلته مثل صحيفتها.صرفه عليها وٕاذا اشتغل بقلي



ومن جملة ما اتفق لهذا الرجل مع زوجتـه أنهـا قالـت لـه ذات يـوٍم: يـا معـروف أريـد منـك مـن هـذه الليلـة أن 
هـذه  تجيء لي معك بكنافـٍة عليهـا عسـل نحـٍل فقـال لهـا: اهللا تعـالى يسـهل لـي حقهـا وأنـا أجـيء بهـا لـك فـي

  الليلة، واهللا ليس معي دراهٌم في هذا اليوم ولكن ربنا يسهل، فقالت له: أنا ما أعرف هذا الكالم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد التسعمائة 

هله بكلفهــا وأنــا أجــيء بهــا فــي قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن معروفــًا اإلســكافي قــال لزوجتــه: اهللا يســ 
هذه الليلة واهللا ليس معي دراهٌم في هذا اليوم لكن ربنا يسـهل فقالـت لـه: مـا أعـرف هـذا الكـالم إن سـهل أو 
لــم يســهل ال تجئنــي إال بالكنافــة التــي بعســل نحــٍل وأن جئــت مــن غيــر كنافــٍة جعلــت ليلتــك مثــل بختــك حــين 

يٌم ثــم خــرج ذلــك الرجــل والغــم يتنــاثر مــن بدنــه فصــلى الصــبح تزوجتنــي ووقعــت فــي يــدي، فقــال لهــا: اهللا كــر 
وفتح الدكان وقال: أسألك يا رب أن ترزقني بحق هذه الكنافة وتكفيني شر هذه الفاجرة في هذه الليلـة وقعـد 
فـي الــدكان إلـى نصــف النهـار فلــم يأتـه شــغٌل فاشـتد خوفــه مـن زوجتــه فقـام وقفــل الـدكان وصــار متحيـرًا فــي 

لكنافة مع أنه لم يكن معه من حق الخبز شيٌء ثم أنه مر علـى دكـان الكنفـاني ووقـف باهتـًا أمره من شأن ا
 ؟فــأخبرني بمــا أصــابك ؟وغرغـرت عينــاه بالــدموع فلحــظ عليـه الكنفــاني وقــال: يــا معلـم معــروف مــا لــك تبكـي

صــف فــأخبره بقصــته وقــال لــه: أن زوجتــي جبــارٌة وطلبــت منــي كنافــًة وقــد قعــدت فــي الــدكان حتــى مضــى ن
 ؟النهــار فلــم يجئنــي وال ثمــن الخبــز وأنــا خــائٌف منهــا فضــحك الكنفــاني وقــال: ال بــأس عليــك كــم رطــًال تريــد

فقال له: خمسة أرطاٍل وقال له: السمن عندي ولكن ما عندي عسل نحٍل وٕانما عنـدي عسـل قصـٍب أحسـن 
ثمنهــا فقــال لــه: فاســتحى منــه لكونــه يصــبر عليــه ب ؟مــن عســل النحــل، ومــاذا يضــر إذا كانــت بعســل قصــب

  هاتها بعسل قصٍب فقلى له الكنافة بالسمن وغرقها بعسل قصب فصارت تهدى للملوك.
قال: نعـم فأخـذ لـه بأربعـة أنصـاٍف عيشـًا وبنصـٍف جبنـًا والكنافـة بعشـرة  ؟ثم أنه قال له: أتحتاج عيشًا وجبناً 

زوجتك واعمل حظًا وخـذ  أنصاف وقال له: اعلم يا معروف أنه قد صار عندك خمسة عشر نصفًا رح إلى
هذا النصف حق الحمام وعليك مهـل يـوٍم أو يومـان أو ثالثـة حتـى يرزقـك اهللا وال تضـيق علـى زوجتـك فأنـا 
أصبر عليك متى يأتي عندك دراهم فاضلٌة عن مصروفك فأخذ الكنافة والعـيش والجـبن وانصـرف داعيـًا لـه 

ما أكرمـك ثـم أنـه دخـل علـى زوجتـه فقالـت لـه:  وراح إلى البيت مجبور الخاطر وهو يقول: سبحانك يا ربي
هل جئـت بالكنافـة قـال: نعـم، ثـم وضـعها قـدامها فنظـرت إليهـا فرأتهـا بعسـل قصـٍب فقالـت لـه: أمـا قلـت لـك 
هاتها بعسل نحل تعمل على خالف مرادي، وتعملها بعسل قصـٍب فاعتـذر إليهـا وقـال لهـا: أنـا مـا اشـتريتها 

كالٌم باطـٌل أنـا مـا آكـل الكنافـة إال بعسـل نحـٍل وغضـبت عليـه وضـربته بهـا  إال مؤجًال ثمنها فقالت له: هذا
في وجهه، وقالت له: قم يا معرص هات لي غيرها، ولكمته فـي صـدغه فقلعـت سـنًة مـن أسـنانه ونـزل الـدم 
على صدره، ومن شدة الغيظ ضربها ضربًة واحدًة لطيفـًة علـى رأسـها فقبضـت علـى لحيتـه وصـارت تصـيح 

سلمين فدخل الجيران وخلصوا لحيته من يدها فأموا عليها اللوم وعيبوها وقـالوا: نحـن كلنـا نأكـل وتقول: يا م



الكنافة التي بعسل القصب ما هذا التجبـر علـى هـذا الرجـل الفقيـر أن هـذا عيـٌب عليـك ومـا زالـوا يالطفونهـا 
ًا فأحرقـه الجـوع، فقـال فـي حتى أصلحوا بينها وبينه ولكنها بعد ذهاب الناس حلفت ما تأكل من الكنافـة شـيئ

  نفسه هي حلفت ما تأكل فأنا آكل ثم أكل.
فلما رأته يأكـل صـارت تقـول لـه: أن شـاء اهللا يكـون أكلهـا سـمًا يهـري بـدن البعيـد فقـال لهـا: مـا هـو بكالمـك 
وصار يأكل ويضحك ويقول: أنت حلفت مـا تـأكلين مـن هـذه فـاهللا كـريم، فـأن شـاء اهللا فـي ليلـة الغـد أجـيء 

نافٍة تكون بعسل نحٍل وتأكلينها وحدك وصار يأخذ بخاطرها وهي تدعوا عليـه ولـم تـزل تسـبه وتشـتمه لك بك
  إلى الصبح، فلما أصبح الصباح شمرت عن ساعدها لضربه فقال لها: أمهليني وأنا أجيء إليك بغيرها.

جـاءه اثنـان مـن ثم خرج إلى المسجد وصلى وتوجه إلى الدكان وفتحها وجلس فلم يستقر به الجلوس حتى  
طرف القاضي وقاال له: قم كلم القاضي فأن امرأتك شكتك إليه وصـفتها كـذا وكـذا فعرفهـا وقـال: اهللا تعـالى 
ينكد عليها ثم قام ومشى معهما إلى أن دخل على القاضي فرأى زوجته رابطًة ذراعهـا وبرقعهـا ملـوٌث بالـدم 

ل ألــم تخــف مــن اهللا كيــف تضــرب هــذه الحرمــة وهــي واقفــٌة تبكــي وتمســح دموعهــا فقــال لــه القاضــي: يــا رجــ
فقال له: أن كنت ضربتها أو قلعت سـنها فـأحكم فـي بمـا  ؟وتكسر ذراعها وتقلع سنها وتفعل بها هذه الفعال

تختار وٕانما القصة كذا وكذا والجيران أصلحوا بيني وبينها وأخبره بالقصة مـن األول إلـى األخـر وكـان ذلـك 
لــه ربــع دينــاٍر وقــال لــه: يــا رجــل خــذ هــذا وأعمــل لهــا بــه كنافــة بعســل نحــل القاضــي مــن أهــل الخيــر فــأخرج 

واصــطلح أنــت وٕاياهــا، فقــال لــه: أعطــه لهــا فأخذتــه وأصــلح بينهمــا وقــال: يــا حرمــة أطيعــي زوجــك وأنــت يــا 
رجل ترفق بها وخرجا مصطلحين علـى يـد القاضـي وذهبـت المـرأة مـن طريـق وزوجهـا مـن طريـٍق آخـٍر إلـى 

ا بالرسل أتوا له وقالوا: هات خدمتنا فقال لهم: أن القاضي لم يأخذ منـي شـيئًا بـل أعطـاني دكانه وجلس وٕاذ
ربع دينار فقالوا: ال عالقة لنا بكون القاضي أعطاك أو أخذ منك فأن لـم تعطنـا خـدمتنا أخـذناها قهـرا عنـك 

ى خــده وقعــد وصــاروا يجرونــه فــي الســوق فبــاع عدتــه وأعطــاهم نصــف دينــاٍر، ورجعــوا عنــه ووضــع يــده علــ
  حزينا حيث لم يكن عنده عدة يشتغل بها.

فبينما هو قاعٌد وٕاذا برجلين قبيحي المنظر أقبال عليه وقاال له: قم يا رجل كلم القاضي فـأن زوجتـك شـكتك 
إليــه فقـــال لهمــا: قـــد أصــلح بينـــي وبينهمــا فقـــاال لـــه: نحــن مـــن عنــد قـــاض آخــر فـــأن زوجتــك اشـــتكتك إلـــى 

يحســب عليهــا فلمــا رآهــا قــال لهــا: مــا اصــطلحنا يــا بنــت الحــالل فقالــت: مــا بقــي قاضــينا، فقــام معهمــا وهــو 
بيني وبينك صلح فتقدم وحكى للقاضي حكايتـه وقـال: أن القاضـي فالنـا أصـلح بيننـا فـي هـذه السـاعة فقـال 

قالـت: أنـه ضـربني بعـد ذلـك فقـال لهمـا  ؟لها القاضي: يـا عـاهرة حيـث اصـطلحتما لمـاذا جئـت تشـتكين إلـي
ي: اصــطلحا وال تعــد إلــى ضــربها وهــي ال تعــود إلــى مخالفتــك وتوجــه إلــى الــدكان وفتحهــا وقعــد فيهــا القاضــ

وهــو مثــل الســكران مــن الهــم الــذي أصــابه فبينمــا هــو قاعــٌد وٕاذا برجــٍل أقبــل عليــه وقــال لــه: يــا معــروف قــم 
وهـرب فـي وجهـة  واستخف فأن زوجتك اشتكتك إلى الباب العـالي ونـازٌل عليـك أبـو طبـق فقـام وقفـل الـدكان

باب النصر وكن قد بقي معه خمسة أنصاف فضة من حق القوالب والعـدة، فاشـتري بأربعـة أنصـاٍف عيشـًا 
ــًا وهــرب منهــا وكــان ذلــك فــي فصــل الشــتاء وقــت العصــر فلمــا خــرج بــين الكيمــان نــزل عليــه  وبنصــٍف جبن



فيـه حاصـٌل مهجـوٌر مـن غيـر بـاٍب المطر مثل أفواه القرب فابتلت ثيابـه فـدخل العادليـة فـرأى موضـعًا خربـًا 
فدخل يستكن فيه من المطر وحوائجه مبتلٌة بالماء فنزلت الدموع من أجفانه وصار يتضجر مما به ويقول: 
  أين أهرب من هذه العاهرة أسألك يا رب أن تقيض لي من يوصلني إلى بالٍد بعيدٍة ال تعرف طريقي فيها.

قت وخـــرج منهـــا شـــخٌص طويـــل القامـــة رؤيتـــه تقشـــعر منهـــا فبينمـــا هـــو جـــالس يبكـــي وٕاذا بالحـــائط قـــد انشـــ
األأبدان، وقال له: يا رجل ما لك أقلقتني في هذا الليل أنا ساكٌن في هـذا المكـان منـذ مـائتي عـاٍم فمـا رأيـت 
أحدًا دخل هذا المكـان وعمـل مثـل مـا عملـت أنـت أخبرنـي بمقصـودك وأنـا أقضـي حاجتـك فـأن قلبـي أخذتـه 

فقـال لـه: أنـا عـامر هـذا المكـان فـأخبره بجميـع مـا جـرى لـه مـع  ؟مـن أنـت ومـا تكـون الشفقة عليك فقال لـه:
قـال: نعـم قـال لـه: أركـب فـوق  ؟زوجته فقال له: أتريد أن أوصلك إلى بالٍد ال تعرف لك زوجتك فيها طريقـاً 

  ظهري فركب وحمله وطار به من بعد العشاء إلى طلوع الفجر وأنزله على رأس جبٍل عاٍل.
 رزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شه

 

  وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن معروفــًا اإلســكافي لمــا حملــه المــارد وطــار بــه وأنزلــه علــى جبــٍل عــاٍل  

ك طريقــًا وال وقــال: يــا انســي انحــدر مــن فــوق هــذا الجبــل تــرى عتبــة مدينــة فأدخلهــا فــأن زوجتــك ال تعــرف لــ
يمكنها أن تصل إليـك ثـم تركـه وذهـب فصـار معـروف باهتـًا متحيـرًا فـي نفسـه إلـى أن طلعـت الشـمس فقـال 
فــي نفســه: أقــوم وأنــزل مــن أعلــى هــذا الجبــل إلــى المدينــة فــأن قعــودي هنــا لــيس فيــه فائــدٌة فنــزل إلــى أســفل 

وهـي نزهـٌة للنـاظرين فـدخل مـن بـاب المدينـة  الجبل فرأى مدينًة بأسواٍر عاليٍة وقصوٍر مشيدٍة وأبنيٍة مزخرفـةٍ 
فرآها تشرح القلب الحزين فلما مشـى فـي السـوق صـار أهـل المدينـة ينظـرون إليـه ويتفرجـون عليـه واجتمعـوا 
عليـــه وصـــاروا يتعجبـــون مـــن ملبســـه ألن ملبســـه ال يشـــبه مالبســـهم فقـــال لـــه رجـــٌل مـــن أهـــل المدينـــة: أنـــت 

قـال لـه:  ؟قال: من مدينـة مصـر السـعيدة قـال: ألـك زمـان مفارقهـا ؟ةٍ قال: نعم قال له: من أي مدين ؟غريبٌ 
 ؟البارحة العصر فضـحك عليـه وقـال: يـا نـاس تعـالوا انظـروا هـذا الرجـل واسـمعوا مـا يقـول: فقـالوا: مـا يقـول

قال: أنه يزعم أنه من مصر وخرج منها البارحة العصر فضحكوا كلهم واجتمع عليه الناس وقـالوا: يـا رجـل 
كيف تزعم أنك فارقت مصر باألمس فـي وقـت العصـر وأصـبحت هنـا  ؟جنون حتى تقول هذا الكالمأأنت م

والحال أن بين مدينتنا وبين مصر مسافة سنٍة كاملٍة فقال لهم: ما مجنوٌن إال أنتم وأما أنا فأني صـادٌق فـي 
ن منــه ألنــه ال قــولي وهــذا عــيش مصــر لــم يــزل معــي طريــًا وأراهــم العــيش فصــاروا يتفرجــون عليــه ويتعجبــو 

يشـــبه عـــيش بالدهـــم، وكثـــرت الخالئـــق عليـــه وصـــاروا يقولـــون لبعضـــهم: هـــذا عـــيش مصـــر تفرجـــوا عليـــه 
  وصارت له شهرٌة في تلك المدينة ومنهم ناٌس يصدقون وناس يكذبون ويهزأون به.

ال: يـا نـاس فبينما هم في تلك الحالة وٕاذا بتاجٍر أقبـل علـيهم وهـو راكـٌب بغلـُة وخلفـه عبـدان ففـرق النـاس وقـ
ولـم  ؟مـا عالقـتكم بـه ؟أما تستحون وأنتم ملتمـون علـى هـذا الرجـل الغريـب وتسـخرون منـه وتضـحكون عليـه

يزل يسبهم حتى طردهم منـه ولـم يقـدر أحـٌد أن يـرد عليـه جوابـًا وقـال لـه: تعـال يـا أخـي مـا عليـك بـأٌس مـن 



دارًا واسـعًة مزخرفـًة وأجلسـه فـي مقعـد هـؤالء النـاس أنهـم ال حيـاء عنـدهم ثـم أخـذه وسـار بـه، إلـى أن أدخلـه 
ملوكي وأمر العبيد ففتحوا له صندوقًا وأخرجوا له بدلة تاجٍر ألفي وألبسه إياها وكـان معـروف وجيهـًا فصـار 
كأنه شـاه بنـدر التجـار ثـم أن ذلـك التـاجر طلـب السـفرة فوضـعوا قـدامهما سـفرة فيهـا جميـع األطعمـة الفـاخرة 

قال: اسـمي معـروف وصـنعتي إسـكافي  ؟ا وبعد ذلك قال له: يا أخي ما اسمكمن سائر األلوان فأكال وشرب
قـال لـه: هـل أنـت  ؟قال: من مصر قال: من أي الحارات ؟أرقع الزرابين القديمة قال له: من أي البالد أنت

 ؟قال له: أنا من أوالدها فقال له: أنا من الدرب األحمر قـال: مـن تعـرف مـن الـدرب األحمـر ؟تعرف مصر
 ك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدر 

 

  وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الرجــل ســأل معــروف اإلســكافي وقــال لــه: مــن الــدرب األحمــر قــال لــه: 

ري الحـيط فـي الحـيط قال: هو جا ؟فالنًا وفالنًا وعد له ناسًا كثيرين قال له: هل تعرف الشيخ أحمد العطار
قال: ثالثـٌة: مصـطفى ومحمـد وعلـي قـال لـه: مـا  ؟قال: نعم. قال: كم له من األوالد ؟قال له: هل هو طيبٌ 

قال: أما مصطفى فأنـه طيـٌب وهـو عـالٌم مـدرٌس وأمـا محمـد فأنـه عطـاٌر وقـد فـتح لـه دكانـا  ؟فعل اهللا بأوالده
  مه حسن قال: بشرك اهللا بالخير.بجنب دكان أبيه بعد أن تزوج وولدت زوجته ولدًا اس

قال: وأما علي فأنه كان رفيقي ونحن صغار وكنت دائمًا ألعب أنا وٕاياه وبقينا نروح بصـفة أوالد النصـارى  
وندخل الكنيسة ونسرق كتب النصارى ونبيعهـا ونشـتري بثمنهـا نفقـة، فـاتفق فـي بعـض المـرات أن النصـارى 

نا وقالوا ألبيه: إذا لم تمنع ولدك مـن آذانـا شـكوناك إلـى الملـك فأخـذ رأونا وأمسكونا بكتاب فاشتكونا إلى أهل
بخاطرهم وضربه علقة فلهذا السبب هرب من ذلك الوقت ولم يعرف له طريقـًا وهـو غائـٌب لـه عشـرون سـنًة 
ولم يخبر عنـه أحـٌد بخبـر فقـال لـه: هـو أنـا علـي ابـن الشـيخ أحمـد العطـار وأنـت رفيقـي يـا معـروف، وسـلما 

ما وبعد السالم قال: يا معروف أخبرني بسبب مجيئك من مصر إلى هذه المدينـة فـأخبره بخبـر على بعضه
زوجتــه فاطمــة العــرة ومــا فعلــت معــه وقــال لــه: أنــه لمــا اشــتد علــي أذاهــا هربــت منهــا فــي جهــة بــاب النصــر 

يـٌت ونزل علي المطر فدخلت في حاصل خراب في العادلية وقعدت أبكي فخرج لي عامر المكـان وهـو عفر 
من الجن وسألني فأخبرته بحالي فأركبني على ظهره وطار بي طول الليـل بـين السـماء واألرض ثـم حطنـي 
علـى الجبـل وأخبرنـي بالمدينــة فنزلـت مـن الجبــل ودخلـت المدينـة والــتم علـي النـاس وســألوني فقلـت لهـم أنــي 

هــذا الـدار، وهــذا طلعـت البارحـة مــن مصـر فلــم يصـدقوني فجئــت أنـت ومنعــت عنـي النــاس وجئـت بــي إلـى 
قـال لـه: غلـب علـي الطـيش وعمـري سـبع سـنين فمـن  ؟سبب خروجي من مصر وأنت ما سـبب مجيئـك هنـا

ذلك الوقت وأنا دائر من بلٍد إلى بلٍد ومن مدينٍة إلى مدينـٍة حتـى دخلـت هـذه المدينـة واسـمها اختيـان الخـتن 
يـر ويداينونـه وكـل مـا قالـه يصـدقونه فقلـت لهـم: فرأيت أهلها ناسًا كرامًا وعنـدهم الشـفقة ورأيـتهم يـأتمنون الفق

  أنا تاجر وقد سبقت الحملة ومرادي مكان أنزل فيه حملتي فصدقوني وأخلوا لي مكانًا.



ثم أني قلت لهم: هل فيكم من يداينني ألف ديناٍر حتى تجيء حملتي أرد له ما آخذه منه فأني محتـاٌج إلـى 
دت وتوجهـت إلـى سـوق التجـار فرأيـت شـيئًا مـن البضـاعة بعض مصالح قبل دخول الحملة فأعطوني مـا أر 

ــارًا واشــتريت غيــره وصــرت أعاشــر النــاس وأكــرمهم  فاشــتريته وفــي ثــاني يــوم بعتــه فربحــت فيــه خمســين دين
فأحبوني وصرت أبيع واشتري فكثر مالي وأعلم يا أخي أن صـاحب المثـل يقـول: الـدنيا فشـر وحيلـة والـبالد 

مــا شــئت فافعــل فيهــا وأنــت إذا قلــت لكــل مــن ســألك أنــا صــنعتي إســكافي وفقيــر التــي ال يعرفــك فيهــا أحــٌد مه
وهربت من زوجتـي والبارحـة طلعـت مـن مصـر فـال يصـدقونك وتصـير عنـدهم مسـخرًة مـدة أقامتـك فـي هـذه 
المدينة وأن قلت: حملني عفريت نفروا منك وال يقرب منك أحٌد ويقولون: هـذا رجـٌل معفـرٌت وكـل مـن يقـرب 

  ضرٌب وتبقى هذه اإلشاعة قبيحٌة في حقي وحقك لكونهم يعرفون أني من مصر. منه يحصل له
قــال: أنــا أعلمــك كيــف تصــنع أن شــاء اهللا تعــالى أعطيــك فــي الغــد ألــف دينــاٍر وبغلــًة  ؟قــال: وكيــف أصــنع

تركبها وعبدًا يمشي قدامك حتى يوصلك إلى باب سوق التجـار فأدخـل علـيهم وأكـون أنـا قاعـدًا بـين التجـار 
ى رأيتك أقوم لك وأسلم عليك وأقبل يدك وأعظم قـدرك، وكلمـا سـألتك عـن صـنع مـن القمـاش وقلـت لـك: فمت

هل جئت معك بشيء من الصنف الفالنـي فقـل: كثيـٌر، وأن سـألوني عنـك أشـكرك وأعظمـك فـي أعيـنهم ثـم 
مـا تيسـر فيثقـون  أني أقول لهم: خذوا له حاصًال ودكانًا وأصفك بكثـرة المـال والكـرم وٕاذا أتـاك سـائٌل فأعطـه

بكالمي ويعتقدون عظمتك وكرمك ويحبونك وبعد ذلك أعزمك وأعـزم جميـع التجـار مـن شـأنك وأجمـع بينـك 
  وبينهم، حتى يعرفك جميعهم وتعرفهم.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والثمانين بعد التسعمائة 
ــًا قــال لمعــروٍف: أعزمــك وأعــزم جميــع التجــار مــن شــأنك قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد ، أن التــاجر علي

وأجمع بينك وبينهم حتى يعرفك جميعهم وتعـرفهم ألجـل أن تبيـع وتشـتري وتأخـذ وتعطـي معهـم فمـا تمضـي 
عليك مدًة حتى تصير صاحب ماٍل فلما أصبح الصباح أعطاه ألف ديناٍر وألبسه بدلًة وأركبه بغلـًة وأعطـاه 

ال: أجأبرأ اهللا ذمتك مـن الجميـع ألنـك رفيقـي، فواجـٌب علـي إكرامـك وال تحمـل همـًا ودع عنـك سـيرة عبدًا وق
  زوجتك وال تذكرها ألحٍد فقال له: جزاك اهللا خيرا.

ثم أنه ركب البغلة ومشى قدامه العبد إلى أن أوصله إلى باب سوق التجار وكانوا جميعـًا قاعـدين والتـاجر  
آه قــام ورمــى روحــه عليــه وقــال لــه: نهــارك مبــارك يــا تــاجر معــروف فســلموا عليــه كــان قاعــدًا بيــنهم فلمــا ر 

وصــار يشــير لهــم بتعظيمــه فعظــم فــي أعيــنهم ثــم أنزلــه مــن فــوق ظهــر البغلــة وســلموا عليــه وصــار يختلــي 
فقـال لهـم: نعـم بـل هـو أكبـر التجـار وال يوجـد  ؟بواحٍد بعد واحٍد منهم ويشكره عنده فقـالوا لـه: هـل هـذا تـاجرٌ 

واحٌد أكثر ماًال منه، ألن أمواله وأموال أبيه وأجداده مشهورٌة عند تجـار مصـر ولـه شـركاٌء فـي الهنـد والسـند 
والــيمن وهــو فــي الكــرم علــى قــدٍر عظــيٍم فــأعرفوا قــدره وارفعــوا مقامــه واخــدموه واعلمــوا أن مجيئــة إلــى هــذه 

اس ألنـه محتـاٌج إلـى التغريـب مـن أجـل المدينة ليس مـن أجـل التجـارة ومـا مقصـده إال الفرجـة علـى بـالد النـ



الربح والمكاسب، ألن عنده أمواًال ال تأكلها النيران وأنا من بعض خدمه، ولـم يـزل يشـكره حتـى جعلـوه فـوق 
رؤوســهم وصــاروا يخبــرون بعضــهم بصــفاته ثــم اجتمعــوا عنــده وصــاروا يهادونــه بــالفطورات والشــربات حتــى 

يقول له التاجر علي بحضرة التجار: يا سيدي لعلك جئت معك  شاه بندر التجار أتى له وسلم عليه وصار
بشيء من القماش الفالني فيقول له: كثير وكان في ذلـك اليـوم فرجـة علـى أصـناف القمـاش المثمنـة وعرفـه 

قـال:  ؟أسامي األقمشة الغالي والرخيص فقال له تـاجٌر مـن التجـار: يـا سـيدي هـل جئـت معـك بجـوٍخ أصـفرٍ 
  م غزال، قال: كثيٌر وصار كلما سأله عن شيٍء يقول له: كثيٌر.كثيٌر قال: وأحمر د

فعند ذلك قال: يا تاجر علي أن ابن بلدك لو أراد أن يحمـل ألـف حمـل مـن القماشـات المثمنـة يحملهـا فقـال 
له يحملها مـن حاصـٍل مـن جملـة حواصـله وال يـنقص منـه شـيٌء، فبينمـا همـا قاعـدون وٕاذا برجـٍل سـائٍل داٍر 

فمنهم من أعطاه نصف فضة ومنهم من أعطاه جديد وغالبهم لـم يعطـه شـيئًا حتـى وصـل إلـى على التجار 
معــروف فكــبش لــه كبشــة ذهــٍب وأعطــاه إياهــا فــدعا لــه وذهــب فتعجــب التجــار منــه وقــالوا: أن هــذه عطايــا 

مـا كـان ملوٍك فأنه أعطى السائل ذهبًا من غير عدٍد ولوال أنه من أصحاب النعم الجزيلة وعنده شيٌء كثيٌر 
أعطــى الســائل كبشــة ذهــٍب وبعــد حصــٍة أتتــه امــرأة فقيــرٌة فكــبش وأعطاهــا وذهبــت تــدعو لــه وحكــت للفقــراء 
فأقبلوا عليه وصـار كـل مـن أتـى لـه يكـبش لـه ويعطيـه حتـى أنفـق األلـف دينـاٍر وبعـد ذلـك ضـرب كفـًا علـى 

قـال: كـأن أهـل هـذه  ؟ر معـروفكف وقال: حسبنا اهللا ونعم الوكيل فقال له شاه بندر التجار: ما لك يا تـاج
المدينة فقراٌء ومساكيٌن ولو كنت أعرف أنهـم كـذلك كنـت جئـت معـي فـي الخـراج بجانـب مـن المـال وأحسـن 
به إلى الفقراء، وأنا خائٌف أن تطول غربتـي ومـن طبعـي أنـي ال أرد السـائل ومـا بقـي معـي ذهبـًا فـإذا أتـاني 

: ما هي عادتي وقد ركبني الهم بهـذا السـبب وكـان مـرادي ألـف قال له: اهللا يرزقك، قال ؟فقيٌر ماذا أقول له
دينــاٍر أتصــدق بهــا حتــى تجــيء حملتــي. فقــال: ال بــأس وأرســل بعــض أتباعــه فجــاء لــه بــألف دينــاٍر فأعطــاه 
إياهـا فصــار يعطــي كــل مـن مــر بــه مــن الفقـراء حتــى أذن الظهــر فــدخلوا الجـامع وصــلوا الظهــر والــذي بقــي 

ره على رؤوس المصلين فانتبه له الناس ثم أنه مال على تاجر آخر وأخذ منه ألف معه من األلف ديناٍر نث
دينار وفرقها فما قفلـوا بـاب السـوق حتـى أخـذ خمسـة آالف دينـاٍر وفرقهـا وكـل مـن أخـذ منـه شـيئًا يقـول لـه: 
 حتــى تجــيء الحملــة وعنــد المســاء عزمــوه التجــار وعــزم معــه التجــار جميعــًا وأجلســوه فــي الصــدر وصــار ال

يــتكلم إال بالقماشــات والجــواهر وكلمــا ذكــروا لــه شــيئًا يقــول: عنــدي منــه كثيــٌر وثــاني يــوٍم توجــه إلــى الســوق 
وصار يميل على التجار ويأخذ منهم النقود ويفرقها على الفقراء ولم يزل على هذه الحالة مدة عشرين يومـًا 

ت النـاس علـى أمـوالهم وقـالوا: مـا أتـت حتى أخذ من الناس ستين ألف ولم تأتـه حملـًة وال كبـًة حاميـًة فضـج
  .؟حملة التاجر معروف وٕالى متى وهو يأخذ أموال الناس ويعطيها للفقراء

فقال واحٌد منهم: الرأي أن نتكلم مع ابن بلديته التاجر علي فأتوه وقالوا له: يا تاجر علـي أن حملـة التـاجر  
قريٍب، ثم أنه اختلى به وقال له: يا معروف ما معروف لم تأت فقال لهم: اصبروا فأنها ال بد أن تأتي عن 

أن التجـار ضــجوا علــى أمـوالهم وأخبرونــي أنــه صــار  ؟هــل أنـا قلــت لــك قمـر الخبــز أو أحرقــه ؟هـذي الفعــال
 ؟عليك ستون ألف دينار أخذتها وفرقتهـا علـى الفقـراء، ومـن أيـن تسـدد ديـن النـاس وأنـت ال تبيـع وال تشـتري



دار الســتين ألــف دينــاٍر، لمــا تجــيء الحملــة أعطــيهم أن شــاؤوا قماشــًا وأن فقــال لــه: أي شــيء يجــري ومــا مقــ
وأدرك شـهرزاد الصـباح فسـكتت عـن  ؟شاؤوا ذهبًا وفضًة فقال له التاجر علي: اهللا أكبر وهل أنت لك حملة

 الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والثمانين بعد التسعمائة 
قـال: كثيـر قـال لـه: اهللا  ؟اجر علي قال: اهللا أكبر وهل أنت لـك حملـةٌ قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الت

عليــك وعلــى ســماجتك، أهــل أنــا علمتــك هــذا الكــالم حتــى تقولــه لــي فأنــا أخبــر النــاس بــك قــال: رح بــال كثــرة 
أن حملتــي فيهــا شــيٌء فــإذا جــاءت يأخــذون متــاعهم المثــل مثلــين أنــا غيــر محتــاٍج إلــيهم  ؟كــالٍم هــل أنــا فقيــرٌ 

فقـال  ؟ذلك اغتـاظ التـاجر علـي وقـال لـه: يـا قليـل األدب ال بـد أن أريـك كيـف تكـذب علـي وال تسـتحي فعند
له: الذي يخرج من يدك أفعله ويصبرون حتى تجـيء حملتـي ويأخـذون متـاعهم بزيـادة فتركـه ومضـى وقـال 

ــًا وأخــل فــي قــول مــن قــال: مــن شــكر و  ذم كــذب فــي نفســه: أنــا شــكرته ســابقًا وأن دعمتــه اآلن صــرت كاذب
قــال لهــم: يــا نــاس أنــا  ؟مــرتين وصــار متحيــرًا فــي أمــره، ثــم أن التجــار أتــوه وقــالوا: يــا تــاجر علــي هــل كلمتــه

استحي منه ولـي عنـده ألـف دينـاٍر ولـم أقـدر أن أكلمـه عليهـا وأنـتم لمـا أعطيتمـوه مـا شـاورتموني ولـيس لكـم 
ينة وقولـوا لـه: أنـه نصـاب نصـب علينـا فـأن علي كالٌم فطالبوه منكم له وأن لم يعطكم فاشكوه إلى ملك المد

الملك يخلصـكم منـه، فتوجهـوا للملـك وأخبـروه بمـا وقـع وقـالوا: يـا ملـك الزمـان أننـا تحيرنـا فـي أمرنـا مـع هـذا 
التاجر الذي كرمه زائٌد فأنـه يفعـل كـذا وكـذا وكـل شـيٍء أخـذه يفرقـه علـى الفقـراء بالكمشـة فلـو كـان مقـال مـا 

الــذهب ويعطيــه للفقــراء ولــو كــان مــن أصــحاب الــنعم كــان صــدقه ظهــر لنــا  كانــت تســمح نفســه أن يكــبش
بمجــيء حملتــه ونحــن ال نــرى لــه حملــًة مــع أنــه يــدعي أن لــه حملــًة وقــد ســبقها وكلمــا ذكرنــا لــه صــنفا مــن 
أصناف القماش يقول: عندي منه كثير وقد مضت مدًة ولم يبن عن حملته خبٌر وقد صار لنـا عنـده سـتون 

  ذلك فرقه على الفقراء وصاروا يشكرونه ويمدحون كرمه. ألف ديناٍر وكل
وكان ذلك الملك طماعًا أطمع من الشعب فلما سمع بكرمه وسـخائه غلـب عليـه الطمـع وقـال لـوزيره: لـو لـم 
يكــن هــذا التــاجر عنــده أمــواٌل كثيــرٌة مــا كــان يقــع منــه هــذا الكــالم كلــه وال بــد أن تــأتي حملتــه ويجتمــع هــؤالء 

رق عليهم أمواًال كثيرًة فأنا أحق منهم بهذا المـال فمـرادي أن أعاشـره وأتـودد إليـه حتـى تـأتي التجار عنده ويف
حملته والذي يأخذه منه هؤالء التجار آخذه أنا وأزوجه ابنتي وأضم ماله إلـى مـالي فقـال لـه الـوزير: يـا ملـك 

  الزمان ما أظنه إال نصابًا، والنصاب قد أخرب بيت الطماع.
 صباح فسكتت عن الكالم المباح.وأدرك شهرزاد ال

  
  وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد التسعمائة 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الــوزير لمــا قــال للملــك: مــا أظنــه إال نصــابًا والنصــاب قــد أخــرب بيــت 
عنـدي  الطماع قال له الملك: يا وزير أنا أمتحنه وأعرف هل هو نصاٌب أو صادٌق فأنا أبعث إليه وأحضـره



وٕاذا جلس أكرمه وأعطيه الجوهرة فـأن عرفهـا أو عـرف ثمنهـا يكـون صـاحب خيـٍر ونعـٍم وأن لـم يعرفهـا فهـو 
  نصاب محدث فاقتله أقبح قتلٍة.

ثم أن الملك أرسل إليه وأحضـره فلمـا دخـل عليـه سـلم عليـه فـرد عليـه السـالم وأجلسـه إلـى جانبـه وقـال لـه:  
لــه: أن التجــار يزعمــون أن لهــم عنــدك ســتين ألــف دينــاٍر فهــل مــا قــال: نعــم قــال  ؟هــل أنــت التــاجر معــروف

قــال: يصــبرون حتــى تجــيء حملتــي وأعطــيهم المثــل  ؟قــال: نعــم قــال لــه: لــم تعطهــم أمــوالهم ؟يقولونــه حــق
مثلــين وأن أرادوا ذهبــًا أعطــيهم وأن أرادوا فضــًة أعطــيهم وأن أرادوا بضــاعًة أعطــيهم والــذي لــه ألــٌف أعطيــه 

ما استر به وجهي مع الفقراء عندي شـيئًا كثيـرًا ثـم أن الملـك قـال: يـا تـاجر خـذ هـذه وانظـر ألفين في نظير 
ما جنسها وما قيمتها وأعطاه جوهرًة قدر البندقية كان الملك اشتراها بألف ديناٍر ولم يكن عنده غيرها وكان 

وهرة رقيقٌة ال تتحمل فقـال لـه مستعزًا بها فأخذها معروف بيده وفرك عليها باإلبهام والشاهد فكسرها ألن الج
فضـحك وقـال: يـا ملـك الزمـان مـا هـذه جـوهرٌة هـذه قطعـة معـدن تسـاوي  ؟الملك: ألي شيء كسرت الجـوهرة

إن الجـوهرة يكـون ثمنهـا سـبعين ألـف دينـاٍر وٕانمـا يقـال علـى هـذه  ؟ألف دينار كيف تقول عليهـا أنهـا جـوهرة
يمة لها عندي وال أعتني بها كيف تكـون ملكـًا وتقـول علـى قطعة معدن والجوهرة ما لم تكن قدر الجوزة ال ق
ولكن أنتم معذورون لكونكم فقراء وليس عنـدكم ذخـائر لهـا  ؟هذه جوهرٌة وهي قطعة معدٍن قيمتها ألف دينارٍ 

قال: كثيٌر فغلب الطمع على الملـك  ؟قيمتها فقال له الملك: يا تاجر هل عندك جواهٌر من الذي تخبرني به
قال له: حتى تجيء الحملـة أعطيـك كثيـرًا ومهمـا طلبتـه فعنـدي منـه  ؟تعطيني جواهر صحاحاً  فقال له: هل

كثيٌر وأعطيك من غير ثمن، فخرج الملك وقال للتجار: اذهبوا إلى حال سبيلكم واصبروا عليه حتـى تجـيء 
  الحملة ثم تعالوا خذوا مالكم مني وراحوا. هذا ما كان من أمر معروف والتجار.

ان مــن أمــر الملــك فأنــه أقبــل علــى الــوزير وقــال لــه: الطــف التــاجر معروفــًا وخــذ وأعــط معــه فــي وأمــا مــا كــ
الكالم وأذكر له ابنتي حتى يتزوج بها ونغتنم هذه الخيرات التي عنده فقال الـوزير: يـا ملـك الزمـان أن حـال 

بـال شـيء وكـان الـوزير هذا الرجل لم يعجبني وأظن أنه نصاٌب وكذاٌب فأترك هذا الكالم لـئال تضـيع ابنتـك 
سابقًا سبق على الملك أن يزوجه البنـت وأراد زواجهـا لـه فلمـا بلغهـا ذلـك لـم تـرض ثـم أن الملـك قـال لـه: يـا 
خائن أنت ال تريـد لـي خيـر لكونـك خطبـت بنتـي سـابقًا ولـم تـرض أن تتـزوج بـك فصـرت اآلن تقطـع طريـق 

هـذه الكلمـة لـيس لـك عالقـة بهـذا الكـالم كيـف زواجها ومرادك أن بنتي تبور حتى تأخذها أنت فأسـمع منـي 
يكــون نصــابًا أو كــذابًا مــع أنــه عــرف ثمــن الجــوهرة مثــل مــا اشــتريتها بــه وكســرها لكونهــا لــم تعجبــه وعنــده 
جواهر كثيرًة فمتى دخل على ابنتي يراها جميلة فتأخـذ عقلـه ويحبهـا ويعطيهـا جـواهر وذخـائر وأنـت مـرادك 

الخيـرات، فسـكت الـوزير وخـاف مـن غضـب الملـك عليـه وقـال فـي نفسـه: أن تحرم ابنتي وتحرمني من هذه 
أغر الكالم على البقر ثم ميل على التاجر معروف، وقال له: أن حضرة الملك أحبـك ولـه بنـت ذات حسـن 

فقــال: ال بــأس ولكــن يصــبر حتــى تجــيء حملتــي فــأن مهــر بنــات  ؟وجمــال يريــد أن يزوجهــا لــك فمــا تقــول
ال يمهرن إال بمهر يناسب حالهن وفي هذه الساعة ما عندي مـال فليصـبر علـي  الملوك واسٌع ومقامهن أن

حتى تجيء حملتي فالخير عندي كثير وال بـد أن ادفـع صـداقها خمسـة آالف كـيٍس وأحتـاج إلـى ألـف كـيٍس 



أفرقها على الفقراء والمساكين ليلة الدخلة وألف كيٍس أعطيها للذين يمشون في الزفة وألف كـيٍس أعمـل بهـا 
األطعمــة للعســاكر وغيــرهم وأحتــاج إلــى مائــة جــوهرة فأعطيهــا للملكــة صــبيحة العــرس ومائــة جــوهرة أفرقهــا 
علـى الجــواري والخــدم فـأعطي كــل واحــدٍة جـوهرًة تعظيمــًا لمقــام العروسـة وأحتــاج إلــى أن أكسـوا ألــف عريــاٍن 

نـدي شـيئًا كثيـرًا وٕاذا جـاءت من الفقراء وال بد من صدقاٍت وهذا شيء ال يمكن إال إذا جـاءت الحملـة فـأن ع
  الحملة ال أبالي بهذا المصروف كله.

 ؟فراح الوزير وأخبر الملك بمـا قالـه فقـال الملـك: حيـث كـان مـراده ذلـك كيـف تقـول عنـه أنـه نصـاٌب كـذابٌ  
قال الوزير: ولم أزل أقول ذلك ففزع فيه الملك ووبخه وقال لـه: وحيـاة رأسـي أن لـم تتـرك هـذا الكـالم لقتلتـك 

رجع إليــه وهاتــه عنــدي وأنــا منــي لــه أصــطفي فــذهب إليــه الــوزير وقــال لــه: تعــال كلــم الملــك فقــال ســمعًا فــأ
وطاعـًة ثــم جـاء إليــه فقــال لـه الملــك: ال تعتــذر بهـذه األعــذار فــأن خزنتـي مآلنــًة فخــذ المفـاتيح عنــدك وانفــق 

ن البنـت والجـواري وٕاذا جـاءت جميع ما تحتاج إليه وأعط ما تشاء واكس الفقراء وافعل ما تريد وما عليـك مـ
حملتك فأعمل مع زوجتك ما تشاء من اإلكرام ونحن نصبر عليك بصداقها حتى تجيء الحملة وليس بيني 
وبينك فرٌق أبدًا ثم أمر شيخ اإلسالم أن يكتـب الكتـاب فكتـب كتـاب البنـت علـى التـاجر معـروف وشـرع فـي 

عمة من سائر األلوان وأقبلت أرباب المالعب وصـار عمل الفرح وأمر بزينة البلد ودقت الطبول ومدت األط
التـــاجر معـــروف يجلـــس علـــى كرســـي فـــي مقعـــٍد وتـــأتي قدامـــه أربـــاب المالعـــب والشـــطار والجنـــك وأربـــاب 
الحركات الغريبة والمالهي العجيبـة وصـار يـأمر الخازنـدار ويقـول لـه: هـات الـذهب والفضـة فيأتيـه بالـذهب 

يعطــي كــل مــن لعــب بالكبشــة ويحســن للفقــراء والمســاكين ويكســوا والفضــة وصــار يــدور علــى المتفــرجين و 
العريانين وصار فرحًا عجاجًا وما بقي الخازندار يلحق أن يجيء باألموال من الخزنة وكـاد قلـب الـوزير أن 
ينفقـــع مـــن الغـــيظ ولـــم يقـــدر أن يـــتكلم وصـــار التـــاجر علـــي يتعجـــب مـــن بـــذل هـــذه األمـــوال ويقـــول للتـــاجر 

فقـال التـاجر  ؟ل على صدغك أما كفاك أن أضعت مال التجار حتى تضيع مـال الملـكمعروف: اهللا والرجا
معــروف: ال عالقــة لــك وٕاذا جــاءت الحملــة أعــوض ذلــك علــى الملــك بأضــعافه وصــار يبــذر األمــوال ويقــول 

  في نفسه: كبٌة حاميٌة الذي يجري علي يجري والمقدر ما منه مفر.
ــ ة الحــادي واألربعــين عملــوا الزفــة للعروســة ومشــى قــدامها جميــع ولــم يــزل الفــرح مــدة أربعــين يومــًا وفــي ليل

األمراء والعساكر ولما دخلوا بهـا صـار ينثـر الـذهب علـى رؤوس الخالئـق وعملـوا لهـا زفـًة عظيمـًة وصـرف 
أمواًال لها مقدر عظيم وأدخلوه على الملكة فقعد على المرتبة العاليـة وأرخـوا السـتائر وقفلـوا األبـواب وخرجـوا 

ه عند العروسة فخبط يدًا على يٍد وقعد حزينًا مدًة وهو يضرب كفًا علـى كـٍف ويقـول: ال حـول وال قـوة وتركو 
فقــال: كيـف ال أكـون مغمومــًا  ؟إال بـاهللا العلـي العظـيم، فقالــت لـه الملكـة: يــا سـيدي سـالمتك مــا لـك مغمومـاً 

قـال:  ؟معك أبي قـل لـي وأبوك قد شوش علي وعمل معي عملًة مثل حرق الزرع األخضر قالت: وما عمل
أدخلني عليك قبل أن تأتي حملتي وكـان مـرادي أقـل مـا يكـون مائـة جـوهرٍة أفرقهـا علـى جواريـك لكـل واحـدٍة 
منهن جوهرٌة تفرح بهـا وتقـول: أن سـيدي أعطـاني جـوهرة فـي ليلـة دخلتـه علـى سـيدتي وهـذه الخصـلة كانـت 

الجواهر ألن عندي منها كثيـرًا فقالـت: ال تهـتم بـذلك تعظيمًا لمقاٍم وزيادٍة في شرفك فأني ال أقصر في بذل 



وال تغم نفسك بهذا السبب أما أنا فما عليك مني إال أني أصبر عليك حتى تجيء الحملة وأمـا الجـواري فمـا 
  عليك منهن قم أقلع ثيابك وأعمل انبساطا ومتى جاءت الحملة فأننا نتحصل على تلك الجواهر وغيرها.

ه من الثياب وجلس علـى الفـراش وطلـب النغـاش ووقـع الهـراش وحـط يـده علـى ركبتهـا فقام وقلع ما كان علي
فجلســت هــي فــي حجــرٍة وألقمتــه شــفتها فــي فمــه وصــارت هــذه الســاعة تنســي اإلنســان أبــوه وأمــه فحضــنها 
وضمها إليه وعصرها في حضنه وضمها إلى صدره ومص شفتيها حتى سأل العسـل مـن فمهـا ووضـع يـده 

فحنت أعضاؤه وأعضاءها للوصال ولكزها بين النهدين فراحت يده بين الفخدين وتحـزم  تحت إبطها الشمال
بالساقين ومارس العملين ونادى يـا أبـا اللثـامين وحـط الـدخير وأشـعل الفتيـل وحـرر علـى بيـت اإلبـرة وأشـعل 

لتـي ال بـد النار فخسف البرج من األربعة أركان وحصلت النكتة التي ال يسأل عنها إنسـان وزعقـت الزعقـة ا
  منها.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التسعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن بنــت الملــك لمــا زعقــت الزعقــة التــي ال بــد منهــا أزال التــاجر معــروف  

مــن عنــاٍق وهــراٍش ومــٍص  بكارتهــا وصــارت تلــك الليلــة ال تعــد مــن األعمــار الشــتمالها علــى وصــل المــالح
ورضٍع إلى الصباح، ثم دخل الحمام ولبس بدلـًة مـن مالبـس الملـوك وطلـع مـن الحمـام ودخـل ديـوان الملـك 
فقـــام لـــه مـــن فيـــه علـــى األقـــدام وقـــابلوه بـــإعزاٍز وٕاكـــراٍم وهنـــأوه وبـــاركوا لـــه وجلـــس بجانـــب الملـــك وقـــال: أيـــن 

ت الخلـــع وألـــبس جميـــع الـــوزراء واألمـــراء وأربـــاب فقـــالوا: هـــا هـــو حاضـــر بـــين يـــديك فقـــال: هـــا ؟الخازنـــدار
المناصــب فجــاء لــه بجميــع مــا طلــب وجلــس يعطــي كــل مــن أتــى لــه ويهــب لكــل إنســاٍن علــى قــدر مقامــه، 

  واستمر على هذه الحالة مدة عشرين يومًا ولم يظهر له حملًة وال غيرها.
وٍف وكــان الملــك جالســًا هــو ثــم أن الخازنــدار تضــايق منــه غايــة الضــيق ودخــل علــى الملــك فــي غيــاب معــر 

والــوزير ال غيــر وقبــل األرض بــين يديــه وقــال: يــا ملــك الزمــان أنــا أعلمــك شــيٌء ربمــا تلــومني علــى عــدم 
األخبــار بــه: أعلــم أن الخزنــة فرغــت ولــم يبــق فيهــا شــيء مــن المــال إال القليــل وبعــد عشــرة أيــاٍم نقفلهــا علــى 

  الفارغ.
رت ولم يبن عنها علٌم، فضحك الوزير وقال له: اهللا يلطـف بـك يـا فقال الملك: يا وزير أن حملة نسيبي تأخ

ملك الزمان ما أنت إال مغفـٌل عـن فعـل هـذا النصـاب الكـذاب، وحيـاة رأسـك أنـه ال حملـًة لـه وال كبـًة تريحنـا 
منه وٕانما هـو مـا زال ينصـب عليـك حتـى أتلـف أموالـك وتـزوج بنتـك بـال شـيء، وٕالـى متـى وأنـت غافـل عـن 

فقــال لــه: يــا ملــك الزمــان ال  ؟فقــال لــه الملــك: يــا وزيــر كيــف العمــل حتــى نعــرف حقيقــة حالــه ؟هــذا الكــذاب
يطلع على سر الرجل إال زوجته فأرسل إلي بنتك لتأتي خلـف السـتارة حتـى أسـألها عـن حقيقـة حالـه، فقـال: 

  ال بأس بذلك، وحياة رأسك أن ثبت أنه نصاٌب كذاٌب ألقتلنه اشأم قتلة.



ودخــل إلــى قاعــة الجلــوس وأرســل إلــى ابنتــه فأتــت وراء الســتارة وكــان ذلــك فــي غيــاب  ثــم أنــه أخــذ الــوزير
قـال: يـا سـيدي  ؟قـال: كلمـي الـوزير، قالـت: أيهـا الـوزير مـا بالـك ؟زوجها، فلما أتت قالت: يا أبي ماذا تريـد

بن لحملتـه أعلمي أن زوجك أتلف مال أبيك وقد تزوج بك بال مهٍر وهو لم يزل يعدنا ويخلـف الميعـاد ولـم يـ
ــا عنــه، فقالــت: أن كالمــه كثيــر وهــو فــي كــل وقــٍت يجــيء ويعــدني بــالجواهر  علــم بالجملــة نريــد أن تخبرين
والحلــي والــذخائر والقماشــات المثمنــة ولــم أر شــيئًا فقــال: يــا ســيدتي هــل تقــدرين فــي هــذه الليلــة أن تأخــذي 

فأنـك صـرت زوجـي وال أفـرط فيـك  وتعطي معه في الكالم وتقولي له: أفيدني بالصحيح وال تخف من شـيءٍ 
بحقيقة األمر وأنا أدبر لك تدبيرًا ترتاح به، ثم قربي وبعدي له في الكـالم وأريـه المحبـة وقرريـه ثـم بعـد ذلـك 

  أفيدينا بحقيقة أمره، فقالت: يا أبت أنا أعرف كيف أختبره.
وتناولتـه مـن تحـت  ثم أنها دخلت، وبعـد العشـاء حضـر عليهـا زوجهـا معـروف علـى جـري عادتـه فقامـت لـه

إبطـه وخادعتــه خـداعًا زائــدًا وناهيـك بمخادعــة النسـاء إذا كــان لهـن عنــد الرجـال حاجــٌة يـردن قضــاءها، ومــا 
زالت تخادعه وتالطفـه بكـالٍم أحلـى مـن العسـل حتـى سـرقت عقلـه. فلمـا رأتـه مـال إليهـا بكليتـه قالـت لـه: يـا 

منـك وال فــرق الزمـان بينــي وبينـك فــأن محبتـك ســكنت حبيبـي، يــا قـرة عينــي ويـا ثمــرة فـؤادي ال أوحشــني اهللا 
ــدًا، ولكــن مــرادي أن تخبرنــي بالصــحيح ألن حبــل  فــؤادي ونــار غرامــك أحرقــت كبــدي ولــيس فيــك تفــريٌط أب
الكــذب غيــر نافعــٍة وال تنطلــي فــي كــل األوقــات وٕالــى متــى وأنــت تنصــب وتكــذب علــى أبــي وأنــا خائفــٌة أن 

ًة فيـــبطش بـــك فأفـــدني بالصـــحيح ومـــا بـــك إال مـــا يســـرك ومتـــى يفتضـــح أمـــرك عنـــده قبـــل أن تـــدبر لـــه حيلـــ
أعلمتنــي بحقيقــة األمــر ال تخشــى مــن شــيء يضــرك فكــم تــدعي أنــك تــاجٌر وصــاحب أمــواٍل ولــك حملــٌة وقــد 
مضـت لـك مـدًة طويلـًة وأنـت تقـول حملتـي، حملتـي ولـم يـبن عـن حملتـك علـٌم ويلـوح علـى وجهـك الهـم بهـذا 

  حٌة فقل لي وأنا أدبر لك تدبيرًا تخلص به أن شاء اهللا.السبب، فأن كان كالمك ليس له ص
فقـال لهـا: يـا سـيدتي سـأخبرك بالصـحيح ومهمـا أردت فــافعلي، فقالـت لـه: قـل وعليـك بالصـدق فـأن الصــدق 

 سفينة النجاة وٕاياك والكذب فأنه يفضح صاحبه، وهللا در من قال: 

 أحرقك الصدق بنـار الـوعـيد  علـيك بـالـصـدق ولـو أنـه

 من أسخط المولى وأرضى العبيد  وأبغ رضا اهللا فأغبـى الـورى

فقال: يا سيدتي أعلمي أني لسـت تـاجرًا وال لـي حملـًة وال حاميـًة وٕانمـا كنـت فـي بـالدي رجـًال إسـكافيًا ولـي  
زوجــة اســمها فاطمــة العــره وجــرى لــي معهــا كــذا وكــذا وأخبرهــا بالحكايــة مــن أولهــا إلــى نهايتهــا، فضــحكت 

نـك مـاهٌر فـي صـناعة الكـذب والنصـب، فقـال لهـا: يـا سـيدتي اهللا تعـالى يبقيـك لسـتر العيـوب وفـك وقالت: أ
الكروب فقالت: أعلم أنك نصبت على أبي وغررته بكثرة فشرك حتى زوجني بك مـن طمعـه ثـم أتلفـت مالـه 

لم يطعه فيمـا  والوزير منكر ذلك عليك، وكم مرة يتكلم فيك عند أبي ويقول له: أنه نصاٌب كذاٌب ولكن أبي
  يقول.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 



  وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن زوجــة معــروف قالــت لــه: أن الــوزير تكلــم فيــك عنــد أبــي ويقــول لــه أنــه 

عًال وأكون له أهـًال، ثـم أن المـدة طالـت نصاب كذاب وأبي لم يطعه بسبب أنه كان خطبني ألن يكون لي ب
وقــد تضــايق أبــي وقــال لــي: قرريــه قــد قررتــك وانكشــف المغطــى وأبــي مصــٌر لــك علــى الضــرر بهــذا الســبب 
ولكنــك صــرت زوجــي وأنــا ال أفــرط فيــك فــأن أعلمــت أبــي بهــذا الخبــر ثبــت عنــده أنــك نصــاٌب وكــذاٌب وقــد 

ه ال يغفـر ويقتلـك بـال محالـٍة ويشـيع بـين النـاس أنـي نصبت على بنـات الملـوك وذهبـت بـأموالهم فـذنبك عنـد
تزوجــت برجــٍل نصــاٍب كــذاٍب وتكــون فضــيحٌة فــي حقــي، وٕاذا قتلــك أبــي ربمــا يحتــاج أن يزوجنــي إلــى آخــر 

  وهذا شيٍء ال أقبله ولو مت.
ولكن قم اآلن وألبس بدلًة مملوٍك وأحمل معك خمسين ألـف دينـاٍر مـن مـالي وأركـب علـى جـواٍد وسـافر إلـى 
بالد يكون حكم أبي ال ينفذ فيها وأعمل تاجرًا هناك وأكتـب لـي كتابـًا وأرسـله مـع سـاٍع يـأتيني بـه ألعلـم فـي 
أي الــبالد أنــت حتــى أرســل لــك كــل مــا طالتــه يــدي، فــأن مــات أبــي أرســلت إليــك فتجــيء بــإعزاٍز وٕاكــراٍم وٕاذا 

، ومــا دمــت طيبــًة وأنــت طيــٌب ال مــت أنــت أو أنــا إلــى رحمــة اهللا تعــالى فالقيامــة تجمعنــا وهــذا هــو الصــواب
  أقطع عنك المراسلة وال أموال، قم قبل أن يطلع النهار عليك وينزل بك الدمار.

فقال لها: يا سيدتي أنا في عرضك أن تودعيني بوصـالك فقالـت: ال بـأس، ثـم واصـلها وأغتسـل ولـبس بدلـة 
ودعهــا وخـرج مــن المدينـة فــي آخــر  مملـوٍك وأمــر السـياس أن يشــدوا لـه جــواد مـن الخيــل فشــدوا لـه جــوادًا ثـم

  الليل فصار كل من رآه يظن أنه مملوٌك من مماليك السلطان مسافٌر في قضاء حاجٍة.
فلما أصبح الصباح جاء أبوها هـو والـوزير إلـى قاعـة الجلـوس وأرسـل إليهـا فأتـت وراء السـتارة فقـال لهـا: يـا 

كــان مــراده أن يســود وجهــي مــن زوجــي، قــال: قالــت: أقــول: ســود اهللا وجــه وزيــرك فأنــه  ؟بنيتــي مــا تقــولين
قالــت: أنــه دخــل علــي أمــس قبــل أن أذكــر لــه هــذا الكــالم وٕاذا بفــرج الطواشــي جــاء إلــي وبيــده  ؟وكيــف ذلــك

كتاٌب وقال: أن عشرة مماليك واقفـون تحـت شـباك القصـر وأعطـوني هـذا الكتـاب وقـالوا لـي: قبـل لنـا أيـادي 
مماليكه الذين مع الحملة وقـد بلغنـا أنـه تـزوج بنـت الملـك فأتينـا  سيدي معروف وأعطه هذا الكتاب فأننا من

  إليه لنخبره بما حل بنا في الطريق.
فأخذت الكتاب وقرأته فرأيت فيه: من المماليك الخمسمائة إلى حضـرة سـيدنا التـاجر معـروف، وبعـد، فالـذي 

الفرسـان ونحـن خمسـمائة مملـوك  نعلمك به أنك بعدما تركتنا خرج العرب علينا وحاربونا وهم قدر ألفين من
ووقع بيننا وبين العرب حرٌب عظيٌم ومنعونا عن الطريق ومضى لنا ثالثون يومًا ونحن نحاربهم وهذا سبب 

  تأخيرنا عنك.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  



  وفي الليلة الثانية والتسعين بعد التسعمائة 
بنـت الملـك قالـت ألبيهـا أن زوجـي جـاءه مكتـوٌب مـن أتباعـه مضـمونه:  قالت: بلغني أيها الملـك السـعيد أن

أن العرب منعونا عن الطريق وهذا سبب تأخيرنا عنك وقد أخذوا منا مائتي حمل وقتلوا منا خمسين مملوكًا 
فما بلغه الخبر قال: خيبهم اهللا كيف يتحاربون ألجل مائتي حمل بضاعة ومـا مقـدار مـائتي حمـل فمـا كـان 

لهم أن يتأخروا من أجل ذلك فـأن قيمـة المـائتي حمـل سـبعة آالف دينـاٍر ولكـن ينبغـي أن أروح إلـيهم ينبغي 
وأستعجلهم والذي أخـذه العـرب ال تـنقص بـه الحملـة وال يـؤثر عنـدي شـيئًا وأقـدر أنـي تصـدقت بـه علـيهم ثـم 

نظـرت مـن شـباك  نزل من عندي ضاحكًا ولم يغتم على مـا ضـاع مـن مالـه وال علـى قتـل مماليكـه ولـم نـزل
القصر فرأيـت العشـرة مماليـك الـذين أتـوا لـه بالكتـاب كـأنهم األقمـار كـل واحـٍد مـنهم البـس بدلـة تسـاوي ألـف 

  ديناٍر وليس عند أبي مملوك يشبه واحدًا منهم.
توجه مع المماليك الذين جاؤوا له بـالمكتوب ليجـيء بحملتـه والحمـد هللا الـذي منعنـي أن أذكـر لـه شـيئًا مـن  

لكــالم الــذي أمرتنــي بــه فأنــه كــان يســتهزئ بــي وبــك وربمــا كــان يرانــي بعــين الــنقص ويبغضــني ولكــن هــذا ا
العيب كلـه مـن وزيـرك الـذي يـتكلم فـي حـق زوجـي كالمـًا ال يليـق بـه، فقـال الملـك: يـا بنتـي أن مـال زوجـك 

يـــٍب يـــأتي كثيـــر وال يفكـــر فـــي ذلـــك ومـــن يـــوم دخـــل بالدنـــا وهـــو يتصـــدق علـــى الفقـــراء وأن شـــاء اهللا عـــن قر 
بالحملة ويحصل لنا منه خيٌر كثيٌر وصار يأخذ بخاطرها ويوبخ الوزير وانطلت عليه الخيانـة، هـذا مـا كـان 

  من أمر الملك.
وأما ما كان من أمر التاجر معروف فأنه ركب الجواد وسـار فـي البـر األقفـر وهـو متحيـر ال يـدري إلـى أي 

  وجد واللوعات.البالد يروح وصار من ألم الفراق ينوح وقاسى ال
فلمــا فــرغ مــن كالمــه بكــى بكــاًء شــديدًا وقــد انســدت الطرقــات فــي وجهــه وأختــار الممــات علــى الحيــاة ثــم أنــه 
مشــى كالســكران مــن شــدة حيرتــه ولــم يــزل ســائرًا إلــى وقــت الظهــر حتــى أقبــل علــى بلــدٍة صــغيرٍة فــرأى رجــًال 

صد الحراث وقـال لـه: السـالم علـيكم فـرد عليـه حراثًا قريبًا منه يحرث على ثورين وكان قد اشتد به الجوع فق
ــًا بــك يــا ســيدي هــل أنــت مــن مماليــك الســلطان قــال: نعــم قــال: انــزل عنــدي للضــيافة  ؟الســالم وقــال: مرحب

 ؟فعــرف أنــه مــن األجاويــد فقــال لــه: يــا أخــي مــا أنــا نــاظٌر عنــدك شــيئًا حتــى تطعمنــي إيــاه فكيــف تعــزم علــي
أنــزل أنــت وهــا هــي البلــدة قريبــٌة وأنــا ذاهــب وآتــي لــك بغــداٍء وعليــق فقــال الحــراث: يــا ســيدي الخيــر موجــوٌد 

لحصانك قال: حيث كانـت البلـدة قريبـٌة فأنـا أصـل إليهـا فـي مقـدار مـا تصـل أنـت إليهـا واشـتري مـرادي مـن 
الســوق وآكــل فقــال لــه: يــا ســيدي أن البلــدة صــغيرًة ولــيس فيهــا ســوق وال بيــع وال شــراء ســألتك بــاهللا أن تنــزل 

جبـر بخـاطري وأنـا ذاهـب إليهـا وأرجـع إليـك بسـرعٍة فنـزل ثـم أن الفـالح تركـه وراح البلـد ليجـيء لـه عندي وت
بالغــداء فقعــد معــروف ينتظــره ثــم قــال فــي نفســه: أنــا شــغلنا هــذا الرجــل المســكين عــن شــغله ولكــن أنــا أقــوم 

حــرث قلــيًال وأحــرث عوضــًا عنــه حتــى يــأتي فــي نظيــر عوقتــه عــن شــغله ثــم أخــذ المحــراث وســاق الثيــران ف
وعثر المحراث في شيٍء فوقعت البهائم فساقها فلم تقدر علـى المشـي فنظـر إلـى المحـراث فـرآه مشـبوكًا فـي 
حلقــٍة مــن الــذهب فكشــف عنهــا التــراب فوجــد تلــك الحلقــة فــي وســط حجــٍر مــن المرمــر قــدر قاعــدة الطــاحون 



ك السـاللم فـرأى مكانـًا مثـل الحمـام فعالج فيه حتى قلعه من مكانه فبان من تحته طبق بسـاللم أفنـزل فـي تلـ
بأربعـــة لـــواوين الليـــوان األول مـــآلن مـــن األرض إلـــى الســـقف بالـــذهب والليـــوان الثـــاني مـــآلن زمـــردًا ولؤلـــؤًا 
ومرجانـًا مـن األرض إلـى السـقف والليـوان الثالـث مـآلن ياقوتـًا وبلخشـًا وفيـروزًا والليـوان الرابـع مـآلن بالمـاس 

ف الجــواهر وفــي صــدر ذلــك المكــان صــندوقًا مــن البلــور الصــافي مــآلن ونفــيس المعــادن مــن ســائر أصــنا
بالجواهر اليتيمة التي كل جوهرٍة منها قدر الجوزة وفوق ذلك الصندوق علبًة صغيرًة قدر الليمونـة وهـي مـن 

  الذهب.
فيهـا فلما رأى ذلك تعجب وفرح فرحًا شديدًا وقال: يا هل تـرى أي شـيٍء فـي هـذه العلبـة ثـم أنـه فتحهـا فـرأى 

خاتمًا من الذهب مكتوبًا عليه أسماء وطالسم مثل دبيب النمل فدعك الخاتم وٕاذا بقائٍل يقول: لبيك لبيـك يـا 
ســيدي فأطلــب تعــط هــل تريــد أن تعمــر بلــدًا وتخــرب مدينــًة أو تقتــل ملكــًا أو تحفــر نهــرًا أو نحــو ذلــك فمهمــا 

 ؟فقال له: يـا مخلـوق ربـي مـن أنـت ومـن تكـونطلبته فأنه قد صار بأذن الملك الجبار خالق الليل والنهار، 
قال: أنا خادم هذا الخاتم القائم بخدمة مالكه فمهما طلبه من األغراض قضيته لـه وال عـذٌر لـي فيـه يـأمرني 
به فأني سلطاٌن على أعواٍن من الجان وعدة عسكري اثنتان وسبعون قبيلًة كل قبيلـٍة عـدتها اثنتـان وسـبعون 

لــف يحكــم ألــف مــارٍد وكــل مــارٍد يحكــم علــى ألــف عــوٍن ولــك عــون يحكــم علــى ألــف ألفــًا وكــل واحــٍد مــن األ
شيطان وكل شيطان يحكم على ألف جني وكلهم من تحت طاعتي وال يقدرون على مخالفتي وأنا مرصـودًا 
لهــذا الخــاتم ال أقــدر علــى مخالفــة مــن ملكــه وه أنــت مــن ملكتــه وصــرت أنــا خادمــك فأطلــب مــا شــئت فــأني 

طيٌع ألمرك وٕاذا احتجت إلي في أي وقٍت في البر والبحر فادعك الخاتم تجدني عندك وٕاياك سميٌع لقولك م
أن تدعكـــه مـــاريتن متـــواليتين فتحرقنـــي بنـــار األســـماء وتعـــدمني وتنـــدم علـــي بعـــد ذلـــك وقـــد عرفتـــك بحـــالي 

  والسالم.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  التسعمائة  وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد
 ؟قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن خــادم هــذا الخــاتم لمــا أخبــر معروفــًا بأحوالــه قــال معــروف: مــا اســمك 

قـال لـه: يـا  ؟قال: اسمي أبو السعادات فقال له: يا أبا السعادات ما هذا المكـان ومـن أرصـد فـي هـذه العلبـة
ر أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد سيدي هذا المكان كنٌز يقال له كنز شداد بن عاد الذي عم

وأنا كنت خادمه في حياته وهذا خاتمه وقد وضعه في كنزه ولكنه نصـيبك، فقـال لـه معـروف: هـل تقـدر أن 
قال: نعم أسهل ما يكون قـال: أخـرج جميـع مـا فيـه وال تبـق منـه  ؟تخرج ما في هذا الكنز على وجه األرض

فانشقت ثم نـزل وغـاب مـدًة لطيفـًة وٕاذا بغلمـاٍن صـغاٍر زراٍف بوجـوٍه حسـاٍن قـد شيئًا فأشار بيده إلى األرض 
خرجوا وهم حـاملون مشـناٍت مـن الـذهب وتلـك المشـنات ممتلئـًة ذهبـًا وفرغوهـا، ثـم راحـوا وجـاؤوا بغيرهـا ومـا 

بــو زالــوا ينقلــون مــن الــذهب والجــواهر فلــم تمــض ســاعًة حتــى قــالوا: مــا بقــي فــي الكنــز شــيٌء ثــم طلــع لــه أ
 ؟السـعادات وقــال لــه: يــا ســيدي قــد رأيــت أن جميــع مــا فـي الكنــز قــد نقلنــاه فقــال لــه: مــا هــذه األوالد الحســان



قــــال: هــــؤالء أوالدي ألن هــــذه الشــــغلة ال تســــتحق أن أجمــــع لهــــا األعــــوان وأوالدي قضــــوا حاجتــــك وتشــــرفوا 
يٍق وتحـط هـذه األمـوال فـي بخدمتك فاطلب ما تريد غير هذا قال له: هل تقدر أن تجـيء لـي ببغـاٍل وصـناد

  قال: هذا أسهل ما يكون. ؟الصناديق وتحمل الصناديق على البغال
ثــم أنــه زعــق زعقــًة عظيمــًة فحضــر أوالده بــين يديــه وكــانوا ثمانمائــة فقــال لهــم: لينقلــب بعضــكم فــي صــورة 

وك وبعضـكم البغال وبعضكم في صـورة المماليـك الحسـان الـذين أقـل مـن فـيهم ال يوجـد مثلـه عنـد ملـك الملـ
فــي صــورة المكاريــة وبعضــكم فــي صــورة الخــدامين ففعلــوا كمــا أمــرهم ثــم صــاح علــى األعــوان فحضــروا بــين 

  يديه فأمرهم أن ينقلب بعضهم في صورة الخيل المسرجة بسروج الذهب المرصع بالجواهر.
كــل صــنٍف  فلمــا رأى معــروف ذلــك قــال: أيــن الصــناديق فأحضــروها بــين يديــه، قــال: عبــوا الــذهب والمعــادن

وحــده فعبوهــا وحملوهــا علــى ثلثمائــة بغــٍل، فقــال معــروف: يــا أبــا الســعادات هــل تقــدر أن تجــيء لــي بأحمــاٍل 
قـال: هـات لـي مـن قمـاش كـل  ؟قـال: أتريـد قماشـًا مصـريًا أو شـاميًا أو عجميـًا أو هنـدياً  ؟من نفيس القمـاش

أرتـب أعـواني بـذلك أو آمـر كـل طائفـٍة أن بلدٍة مائة حمٍل على مائة بغٍل قال: يا سيدي أعطني مهلًة حتى 
تــروح إلــى بلــٍد لتجــيء بمائــة حمــٍل مــن قماشــها وينقلــب األعــوان فــي صــورة البغــال ويــأتون حــاملين البضــائع 

قال: مدة سواد الليل فال يطلع النهار إال وعندك جميـع مـا تريـد قـال: أمهلـك هـذه  ؟قال: ما قدر زمن المهلة
خيمـًة فنصـبوها وجلـس وجـاؤوا لـه بسـماٍط وقـال لـه أبـو السـعادات: يـا سـيدي، المدة ثم أمرهم أن ينصـبوا لـه 

اجلس في الخيمة وهؤالء أوالدي بين يديك يحرسونك وال تخشى من شيء وأنا ذاهب أجمع أعواني وأرسلهم 
  ليقضوا حاجتك.

ادات بـين ثم ذهب أبو السعادت إلى حال سبيله وجلس معروف في الخيمـة والسـماط قدامـه وأوالد أبـي السـع
يديه في صورة المماليك والخدم والحشم، فبينما هو جالٌس على تلك الحالة وٕاذا بالرجل الفالح قد أقبـل وهـو 
حامـــٌل قصـــعة عـــدٍس كبيـــرٍة ومخـــالٍة ممتلئـــٍة شـــعيرًا فـــرأى الخيمـــة منصـــوبة والمماليـــك واقفـــٌة وأيـــديهم علـــى 

تـا وقـال فـي نفسـه: يـا ليتنـي كنـت ذبحـت صدورهم فظن أنه السـلطان أتـى ونـزل فـي ذلـك المكـان فوقـف باه
  فرختين وحمرتهما بالسمن البقري من شأن السلطان.

وأراد أن يرجــع ليــذبح فــرختين يضــيف بهمــا الســلطان فــرآه معــروف فزعــق عليــه وقــال للمماليــك: أحضــروه 
قـــال: هـــذا غـــذاؤك وعليـــق حصـــانك فـــال  ؟فحملـــوه هـــو وقصـــعة العـــدس وأثوابهمـــا قدامـــه، فقـــال لـــه: مـــا هـــذا

تؤاخــذني فــأني مــا كنــت أظــن أن الســلطان يــأتي إلــى هــذا المكــان ولــو علمــت بــذلك كنــت ذبحــت لــه فــرختين 
وضــيفته ضــيافًة مليحــًة، فقــال لــه معــروف: أن الســلطان لــم يجــيء وٕانمــا أنــا نســيبه وكنــت مغبونــًا منــه وقــد 

ي هـذه الضـيافة علـى أرسل إلى مماليكه فصالحوني وأنـا اآلن أريـد أن أرجـع إلـى المدينـة وأنـت قـد عملـت لـ
  غير معرفٍة وضيافتك مقبولة ولو كانت عدسًا فأنا ما آكل إال من ضيافتك.

ثــم أمــره بوضــع القصــعة فــي وســط الســماط وأكــل منهــا حتــى أكتفــي، وأمــا الفــالح فأنــه مــآل بطنــه مــن تلــك 
وأكلــوا، ولمــا  األلــوان الطيبــة، ثــم أن معروفــًا غســل يديــه وأذن للمماليــك فــي أكــل فنزلــوا علــى بقيــة الســماط



أوصــلها إلــى منزلــك وتعــال عنــدي فــي المدينــة وأنــا أكرمــك فتنــاول  فرغــت القصــعة مآلهــا ذهبــا وقــال لــه: 
  القصعة مآلنًة ذهبًا وساق الثيران وذهب إلى بلده وهو يظن أنه نسيب الملك.

ت الطـرب ورقصـوا وبات معروفًا تلك الليلة فـي أنـٍس وصـفاٍء وجـاؤوا لـه ببنـاٍت مـن عـرائس الكنـوز فـدقوا آال
  قدامه وقضى ليلته وكانت تعد من األعمار.

فلما أصبح الصباح لم يشعرا إال والغبار قد عال وطار وانكشف عن بغاٍل حاملٍة أحماًال وهي سبعمائة بغٍل 
حاملًة أقمشًة وحولها غلماٌن مكاريٌة وعكامٌة وضـويٌة وأبـو السـعادات راكـٌب علـى بغلـٍة وهـو فـي صـورة مقـدم 

  وقدامه تختروان له أربع عساكر من الذهب الوهاج مرصعًة بالجواهر. الحملة
فلما وصل إلى الخيمة نزل من فـوق ظهـر البغلـة وقبـل األرض وقـال: يـا سـيدي أن الحاجـة قضـيت بالتمـام 
ــًة كنوزيــًة ال مثيــل لهــا مــن مالبــس الملــوك فألبســها وأركــب فــي التختــروان  والكمــال وهــذا التختــروان فيــه بدل

  بما تريد. وأأمرنا
فقال له أبو السعادات: مرادي أن أكتب لك كتابًا تروح به إلى مدينة خيتان أختن وتدخل علـى عمـي الملـك 

  وال تدخل عليه إال في صورة ساٍع أنيٍس، فقال له سمعًا وطاعًة.
بــي فكتــب كتابــًا وختمــه فتناولــه أبــو الســعادات وذهــب بــه حتــى وصــل إلــى الملــك فــرآه يقــول: يــا وزيــري أن قل

علــى نســيبي وأخــاف أن يقتلــه العــرب، يــا ليتنــي كنــت أعــرف أيــن ذهــب حتــى كنــت أتبعــه بالعســكر ويــا ليتــه 
  كان قد أعلمني بذلك قبل الذهاب.

فقــال لــه الــوزير: اهللا تعــالى يلطــف بــك علــى هــذه الغفلــة التــي أنــت فيهــا، وحيــاة رأســك أن الرجــل عــرف أننــا 
إال كــذاٌب نصــاٌب، وٕاذا بالســاعي داخــٌل، فقبــل األرض بــين انتبهنــا لــه فخــاف مــن الفضــيحة وهــرب ومــا هــو 

فقــال لــه: أنــا ســاٍع  ؟يــدي الملــك ودعــا لــه بــدوام العــز والــنعم والبقــاء، فقــال لــه الملــك: مــن أنــت ومــا حاجتــك
أرسلني إليك نسيبك وهو مقبل بالحملة وقد أرسل معي كتابًا وها هو، فأخذه وقرأه فرأى فيـه: وأدرك شـهرزاد 

 تت عن الكالم المباح.الصباح فسك

  وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن الملــك أخــذ الكتــاب وقــرأه وفهــم رمــوزه ومعنــاه فــرأى فيــه: مــن بعــد مزيــد 
 السالم على عمنا الملك العزيز فأني جئت بالحملة فأطلع وقابلني بالعسكر فقـال الملـك: سـود اهللا وجهـك يـا

  وزير كم تقدح في عرض نسيبي وتجعله كذابًا نصابًا وقد أتى بالحملة فما أنت إال خائٌن.
فأطرق الوزير رأسه على األرض حياًء وخجًال وقال: يا ملك الزمان أنا ما قلت هذا الكالم إال لطول غيـاب 

مـوالي حيثمـا أتـت الحملة وكنت خائفـًا علـى ضـياع المـال الـذي صـرفه فقـال لـه الملـك: يـا خـائن أي شـيٍء أ
  الحملة فأنه يعطيني عوضا عنها شيئًا كثيرًا.

ثم أمر الملك بزينة المدينة وذهب إلى ابنته وقال لها: لـك البشـارة أن زوجـك عـن قريـٍب يجـيء بحملتـه وقـد 
  أرسل مكتوبًا بذلك وها أنا طالٌع لمالقاته.



هل كان يهـزأ بـي ويتمسـخر علـي أو  فتعجبت البنت من هذه الحالة وقالت في نفسها: إن هذا شيٌء عجيبٌ 
  ولكن الحمد هللا حيث لم يقع في حقة تقصيرًا. ؟كان يختبرني حين أفادني بأنه فقيرٌ 

  هذا ما كان من أمره.
وأما ما كان من أمر التاجر المصري فأنه لما رأى الزينة سأل عن سبب ذلك فقالوا له: أن التاجر معـروف 

 أكبـر مـا هـذه الداهيـة أنـه قـد أتـاني هاربـًا مـن زوجتـه وكـان فقيـرًا فمـن نسيب الملك قد أتت حملته فقال: اهللا
ولكــن لعــل بنــت الملــك دبــرت لــه حيلــًة خوفــًا مــن الفضــيحة والملــوك ال يعجــزون عــن  ؟أيــن جــاءت لــه حملــة

  شيء، فاهللا تعالى يستره وال يفضحه.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

  
  التسعين بعد التسعمائة وفي الليلة الخامسة و 

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر عليًا لما سأل عن الزينة أخبروه بحقيقة الحال فدعا له وقـال: اهللا 
يستره وال يفضحه وسائر التجار فرحـوا وانسـروا ألجـل أخـذ أمـوالهم، ثـم أن الملـك أمـر بجمـع العسـكر وطلـع 

وأعلمـه بأنـه بلـغ الرسـالة فقـال لـه معـروف: حملـوا، فحملـوا ولـبس وكان أبو السعادات قد رجع إلـى معـروٍف 
البدلة الكنوزية وركب التختروان وصـار أعظـم وأهيـب مـن الملـك بـألف مـرٍة ومشـى إلـى نصـف الطريـق وٕاذا 
بالملــك قابلــه بالعســكر، فلمــا وصــل إليــه رآه البســًا تلــك البدلــة وراكبــًا فــي التختــروان، حيــاه بالســالم وجميــع 

دولة سلموا عليه وبأن معروفًا صادق وال كذب عنده ودخل المدينة بموكٍب يفقع مرارة األسـد وسـعى أكابر ال
  إليه التجار وقبلوا األرض بين يديه.

ثــم أن التــاجر عليــًا قــال لــه: قــد عملــت هــذه العملــة وطلعــت يــا شــيخ النصــابين ولكــن يســتاهل فــاهللا تعــالى  
رايا قعـد علــى الكرســي وقــال: ادخلـوا حمــال الــذهب فــي يزيـدك مــن فضــله، فضــحك معـروف، ولمــا دخــل الســ

خزانة عمي الملك وهاتوا أحمال األقمشة فقدموها وصار يفتحونها حمـًال بعـد حمـٍل ويخرجـون مـا فيهـا حتـى 
فتحوا السبعمائة حمل فنقى أطيبها وقال: أدخلوه للملكة لتعرفه على جواريها وخذوا هذا الصـندوق والجـواهر 

ه على الجواري والخـدم وصـار يعطـي التجـار الـذين لهـم عليـه ديـٌن مـن األقمشـة فـي نظيـر وأدخلوه لها لتفرق
ديــونهم والــذي لــه ألــف يعطيــه قماشــًا يســاوي ألفــين أو أكثــر، وبعــد ذلــك صــار يفــرق علــى الفقــراء والمســاكين 

م التفـت والملك ينظر بعينيه وال يقدر أن يعترض عليه، ولم يزل يعطي ويهب حتى فرق السبعمائة حمـل، ثـ
إلـــى العســـكر وجعـــل يفـــرق علـــيهم معـــادن وزمـــردا ويواقيـــت ولؤلـــؤًا ومرجانـــًا وصـــار ال يعطـــي الجـــواهر إال 

  بالكبشة من غير عدٍد.
فقال له الملك: يا ولدي يكفي هذا العطاء ألنه لم يبـق مـن الحملـة إال القليـل فقـال لـه: عنـدي كثيـٌر وأشـتهر 

لي بالعطـــاء ألن الخـــادم يحضـــر لـــه مهمـــا طلـــب، ثـــم أن صـــدقه ومـــا بقـــي يقـــدر أن يكذبـــه وصـــار ال يبـــا
الخازنــدار أتــى للملــك وقــال لــه: يــا ملــك أن الخزينــة امــتألت وصــارت ال تســع بقيــة األحمــال ومــا بقــي مــن 

فأشار له إلى مكـاٍن آخـر: ولمـا رأت زوجتـه هـذه الحالـة ازداد فرحهـا وصـارت  ؟الذهب والمعادن أين نضعه



وكـذلك التجـار فرحـوا بمـا أعطـاهم  ؟هـل تـرى مـن أيـن جـاء لـه كـل هـذا الخيـر متعجبًة وتقول في نفسـها: يـا
ودعوا له: وأما التاجر علي فأنه صار متعجبًا ويقول في نفسه: يا ترى كيف نصـب وكـذب حتـى ملـك هـذه 

  الخزائن كلها فأنها لو كانت من عند بنت الملك ما كان يفرقها على الفقراء.
ان مــن أمــر الملــك فأنــه تعجــب غايــة العجــب ممــا رأى مــن معــروف ومــن هــذا مــا كــان مــن أمــره. وأمــا مــا كــ

كرمه وسـخائه ببـذل المـال ثـم بعـد ذلـك دخـل علـى زوجتـه فقابلتـه وهـي مبتسـمٌة ضـاحكٌة فرحانـٌة وقبلـت يـده 
والحمـد هللا حيـث لـم  ؟وقالت: هـل كنـت تتمسـخر علـي أو كنـت تجربنـي بقولـك أنـا فقيـٌر وهـارٌب مـن زوجتـي

تقصيٌر وأنت يا حبيبي وما عنـدي أعـز منـك سـواٌء كنـت غنيـًا أو فقيـرًا وأريـد أن تخبرنـي يقع مني في حقك 
قــال: أردت تجريبــك حتــى أنظــر هــل محبتــك خالصــٌة أو علــى شــأن المــال وطمــع  ؟مــا قصــدت بهــذا الكــالم

الــدنيا فظهــر لــي أن محبتــك خالصــٌة وحيــث أنــك صــادقٌة فــي المحبــة فمرحبــًا بــك وقــد عرفــت قيمتــك ثــم أنــه 
ختلى في مكان وحده ودعك الخاتم فحضر له أبو السعادات وقال له: لبيك فأطلب ما تريد قال: أريد منـك ا

بدلــًة كنوزيــة لزوجتــي وحليــًا كنوزيــًا مشــتمًال علــى عقــد فيــه أربعــون جــوهرًة يتيمــًة قــال: ســمعًا وطاعــًة، ثــم 
ى زوجتـه ووضـعهما بـين يـديها أحضر له ما أمره به فحمل البدلة والحلي بعد أن صرف الخادم ثم دخل عل

  وقال لها: خذي وألبسي فمرحبًا بك.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السادسة والتسعين بعد التسعمائة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن التــاجر معــروف قــال لزوجتــه: مرحبــًا بــك، فلمــا نظــرت إلــى ذلــك طــار 

أت مــن جملــة الحلــي خلخــالين مــن الــذهب مرصــعين بــالجواهر صــنعة الكهنــة وأســاور عقلهــا مــن فرحتهــا ور 
وحلقــًا وحزامــًا ال يتقــدم بثمنهــا أمــوال فلبســت البدلــة والحلــي ثــم قالــت: يــا ســيدي مــرادي أن أدخرهــا للمواســم 

ن يديـه فتـركهن واألعياد قال: ألبسيها دائمًا فأن عندي غيرها كثيرًا فلما لبستها ونظرانها الجواري فـرحن وقـبل
واختلى بنفسه ثم دعك الخاتم فحضر له الخادم، فقال له: هات لي مائة بدلٍة بمصاغها فقال سـمعًا وطاعـًة 
ثم أحضر البدالت وكل بدلٍة مصاغها في قلبها وأخذها وزعق علـى الجـواري فـأتين إليـه فـأعطى كـل واحـدٍة 

  لملكة بينهن مثل القمر بين النجوم.منهن بدلًة فلبسن البدالت وصرن مثل الحور العين وصارت ا
ثم أن بعض الجواري أخبر الملك بذلك فدخل على ابنته فرآها هي وجواريها فتعجب من ذلـك غايـة العجـب 

قــال: يــا ملــك  ؟يــا وزيــر أيــه حصــل كــذا وكــذا فمــا تقــول فــي هــذا األمــر ثــم خــرج وأحضــر وزيــره وقــال لــه: 
التـاجر تقعـد عنـده القطـع الكتـان سـنين وال يبيعهـا إال بمكسـب  الزمان إن هذه الحالة ال تقع مـن التجـارة ألن

ومن أين لهم أن يحوزوا مثل هذه األموال والجواهر التـي ال يوجـد  ؟فمن أين للتجار قوم كرٌم مثل هذا الكرم
فهذا ال بـد لـه مـن سـبب ولكـن إن طـاوعتني  ؟منها عند الملوك إال قليل فكيف يوجد عند التجار منها أجمل

ك حقيقــة األمــر فقــال لــه: أطاوعــك يــا وزيــر فقــال لــه: اجتمــع عليــه ووادده وتحــدث معــه وقــل لــه: يــا أبــين لــ
نسيبي في خـاطري أن أروح أنـا وأنـت والـوزير مـن غيـر زيـادة بسـتانًا ألجـل النزهـة فـإذا خرجنـا إلـى البسـتان 



عـن حقيقـة أمـره  نحط سفرة المدام وأغصب عليه واسقه ومتى شرب المدام ضـاع عقلـه وغـاب رشـده فنسـأله
  فأنه يخبرنا بأسراره والمدام فضاح.

  ومتى أخبرنا بحقيقة األمر فأننا نطلع على حاله ونفعل به ما نحب ونختار منك، فقال له الملك: صدقت.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة السابعة والتسعين بعد التسعمائة 
سعيد أن الوزير لما دبر للملك هذا التدبير قال له: صدقت وباتا متفقين على هذا قالت: بلغني أيها الملك ال

  األمر.
فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى المقعد وجلس وٕاذا بالخدامين والسياس دخلـوا عليـه مكـروبين فقـال لهـم: 

غـــال وفتشـــنا قـــالوا: يـــا ملـــك الزمـــان أن الســـياس غـــروا الخيـــل وعلقـــوا عليهـــا وعلـــى الب ؟مـــا الـــذي أصـــابكم
اإلصطبالت فما رأينا خيًال وال بغاًال ودخلنا محل المماليك فلـم نـر فيـه أحـٌد ولـم نعـرف كيـف هربـوا فتعجـب 
الملــك مــن ذلــك ألنــه ظــن أن األعــوان كــانوا خــيًال وبغــاًال ومماليــك ولــم يعلــم أنهــم كــانوا أعــوان خــادم الرصــد 

فقـالوا:  ؟مـن الخـدام كيـف هربـوا ولـم تشـعروا بهـم فقال لهم: يا مالعين ألف دابـة وخمسـمائة مملـوك وغيـرهم
مــا عرفنــا كيــف جــرى لنــا حتــى هربــوا فقــالوا: انصــرفوا حتــى يخــرج ســيدكم مــن الحــريم وأخبــروه بــذلك. وقــد 

  خرجوا من قدام الملك وجلسوا متحيرين.
 ؟ا الخبـرفبينما هم جالسون على تلك الحالـة وٕاذا بمعـروف قـد خـرج مـن الحـريم فـرآهم مغتمـين فقـال لهـم: مـ

امضـوا إلـى حـال سـبيلكم وقعـد يضـحك ولـم يغـتظ  ؟فأخبروه بما حصل فقال: وما قيمتهم حتى تغتموا عليهم
  ولم يغتم من هذا األمر.

فنظر الملـك فـي وجـه الـوزير وقـال لـه: أي شـيٍء هـذا الرجـل الـذي لـيس للمـال عنـده قيمـة فـال بـد لـذلك مـن 
سـيبي خـاطري أروح أنـا وأنـت والـوزير بسـتانًا ألجـل النزهـة فمـا سبب ثم أنهم تحدثوا ساعٌة وقـال الملـك: يـا ن

قــال: ال بــأس ثــم أنهــم ذهبــوا وتوجهــوا إلــى بســتان فيــه مــن كــل فاكهــٍة زوجــان، أنهــاره دافقــٌة وأشــجاره  ؟تقــول
باســقٌة وأطيــاره ناطقــٌة ودخلــوا فــي قصــٍر يزيــل عــن القلــوب الحــزن وجلســوا يتحــدثون والــوزير يحكــي غريــب 

تي بالنكــت المضــحكات واأللفــاظ المطربــات ومعــروف مصــٍغ إلــى الحــديث حتــى طلــع الغــداء الحكايــات ويــأ
وحطــوا ســفرة الطعــام وباطيــة المــدام وبعــد أن أكلــوا وغســلوا أيــديهم مــأل الــوزير الكــأس وأعطــاه للملــك فشــربه 

مـا  ومأل الثاني وقال لمعروف: هـاك كـأس الشـرب الـذي تخضـع لهيبتـه أعنـاق ذوي األلبـاب فقـال معـروف:
قال الوزير: هذه البكر الشمطاء والعانس العذراء ومهدية السرور إلـى السـرائر ومـا زال يرغبـه  ؟لهذا يا وزير

في الشراب ويذكر له محاسنه ما استطاب وينشده ما ورد فيه من األشعار ولطائف حتى مال إلـى ارتشـاف 
  ثغر القدح ولم يبق غيرها مقترح.
ذ ويطرب حتى غاب عـن صـوابه ولـم يميـز خطـأه مـن صـوابه، فلمـا علـم وما زال يمأل له وهو يشرب ويستل

أن السكر بلغ به الغاية وتجـاوز النهايـة قـال لـه: يـا تـاجر معـروف واهللا إنـي متعجـٌب مـن أيـن وصـلت إليـك 



 هذه الجوهرة التي ال يوجد مثلها عند الملـوك األكاسـرة إال وعمرنـا مـا رأينـا تـاجرًا حـاز أمـواًال كثيـرة مثلـك وال
أكرم منك، فإن فعالك أفعال ملوك وليست أفعال تجار، فباهللا عليك أن تخبرني حتى أعرف قدرك ومقامك. 

  وصار يمارسه ويخادعه وهو غائب العقل.
فقــال لــه معــروف: أنــا لــم أكــن تــاجرًا وال مــن أوالد الملــوك. وأخبــره بحكايتــه مــن أولهــا إلــى آخرهــا. فقــال لــه:  

تفرجنــي علــى هــذا الخــاتم حتــى ننظــر كيــف صــنعته فقلــع الخــاتم وهــو فــي  بــاهللا عليــك يــا ســيدي معــروف أن
قــال: نعــم  ؟حــال ســكره وقــال خــذوا تفرجــوا عليــه. فأخــذه الــوزير وقلبــه وقــال: هــل إذا دعكتــه يحضــر الخــادم

ادعكــه يحضــر لــك وتفــرج عليــه فدعكــه وٕاذا بقائــٍل يقــول: لبيــك يــا ســيدي اطلــب تعــط هــل تخــرب مدينــة أو 
قتـل ملكـًا فمهمـا طلبتـه فـأني أفعلـه لـك مـن غيـر خـالف. فأشـار الـوزير إلـى معـروف وقـال تعمر مدينـة أو ت

للخــادم احمــل هــذا الخــادم ثــم أرمــه فــي أوحــش األراضــي الخــراب حتــى ال يجــد فيهــا مــا يأكــل وال مــاء يشــرب 
  فيهلك من الجوع كمدًا وال يدر به أحدًا. فخطفه الخادم وطار به بين السماء واألرض.

 ؟معـروف ذلـك أيقـن بـالهالك وسـوء اإلرتبـاك فبكـى وقـال: يـا أبـا السـعادات إلـى أيـن أنـت رائـح بـيفلما رأى 
فقال له: أنا رائح أرميك في الربع الخراب يا قليل األدب من يملك رصدًا مثـل هـذا ويعطيـه للنـاس يتفرجـون 

تصل إلى األرض حتـى عليه لكن تستاهل ما حل بك ولوال أني أخاف اهللا لرميتك من مسافة ألف قامة فال 
تمزقــك الريــاح. فســكت وصــار ال يخاطبــه حتــى وصــل بــه إلــى الربــع الخــراب ورمــاه هنــاك ورجــع وخــاله فــي 

  األرض الموحشة. هذا ما كان من أمره.
وأما ما كان من أمر الوزير فأنه لما ملك الخاتم قال للملك: كيف رأيت، أما قلت لك إن هذا كـذاٌب نصـاٌب 

له: الحـق معـك يـا وزيـر اهللا يعطيـك العافيـة هـات الخـاتم حتـى أتفـرج عليـه. فالتفـت  ما كنت تصدقني، فقال
الوزير بالغضب وبصـق فـي وجهـه وقـال لـه: يـا قليـل العقـل كيـف أعطيـه لـك وأبقـى خـدامك بعـد أن صـرت 
 سيدك، ولكن أنا ما بقيت أبقيك، ثم دعك الخاتم فحضر الخادم فقال له: احمل هذا القليل األدب وارمه فـي
 ؟المكــان الــذي رميــت فيــه نســيبه النصــاب. فحملــه وطــار بــه فقــال لــه الملــك يــا مخلــوق ربــي أي شــيٍء ذنبــي

فقال له الخادم: ال أدري وٕانمـا أمرنـي سـيدي بـذلك وأنـا ال أقـدر أن أخـالف مـن ملـك الخـاتم هـذا الرصـد ولـم 
مع معروفـًا يبكـي فـأتى لـه يزل طائرًا به حتى رماه فـي المكـان الـذي فيـه معـروف ثـم رجـع وتركـه هنـاك. فسـ

  وأخبره بحاله وقعدا يبكيان على ما أصابهما ولم يجدا أكًال وال شربًا هذا ما كان من أمرهما.
وأمــا مــا كــان مــن أمــر الــوزير فأنــه بعــدما شــتت معروفــًا والملــك قــام وخــرج مــن البســتان وأرســل إلــى جميــع 

أخبرهم بقصة الخاتم وقال لهم: إن لـم تجعلـوني العسكر وعمل ديوانًا وأخبرهم بما فعل مع معروف والملك و 
سلطانًا عليكم أمرت خادم الخاتم أن يحملكم جميعًا ويرميكم في الربع الخراب فتموتـوا جوعـًا وعطشـًا. فقـالوا 
له ال تفعل معنـا ضـررًا فأننـا قـد رضـينا بـك سـلطانًا علينـا وال نعصـي لـك أمـرًا. ثـم أنهـم اتفقـوا علـى سـلطنته 

نهم وخلـع علـيهم الخلـع وصـار يطلـب مـن أبـي السـعادات كـل مـا أراده فيحضـر بـين يديـه فـي عليهم قهـرًا عـ
الحــال ثــم أنــه جلــس علــى الكرســي وأطاعــه العســكر وأرســل إلــى بنــت الملــك يقــول لهــا حضــري روحــك فــأني 
داخــٌل عليــك فــي هــذه الليلــة ألنــي مشــتاٌق إليــك فبكــت وصــعب عليهــا أبوهــا وزوجهــا ثــم أنهــا أرســلت تقــول 



لني حتى تنقضي العدة ثم اكتب كتابي وادخل علي في الحالل فأرسـل يقـول لهـا: أنـا ال أعـرف عـدة وال أمه
طول مدة وال أحتاج إلى كتاب وال أعـرف حـالًال مـن حـرام وال بـد مـن دخـولي عليـك فـي هـذه الليلـة فأرسـلت 

انشـرح صـدره ألنـه كـان تقول له مرحبًا بك وال بأس بـذلك وكـان ذلـك مكـر منهـا فلمـا رجـع لـه الجـواب فـرح و 
مغرمًا بحبهـا ثـم أمـر بوضـع األطعمـة بـين جميـع النـاس وقـال كلـوا هـذا الطعـام فإنـه وليمـة الفـرح فـأني أريـد 
الــدخول علــى الملكــة فــي هــذه الليلــة فقــال شــيخ اإلســالم ال يحــل لــك الــدخول عليهــا حتــى تنقضــي عــدتها 

فال تكثـر علـي كالمـًا، فسـكت شـيخ اإلسـالم وخـاف  وتكتب كتابك عليها فقال له: أنا ال أعرف عدٌة وال مدةٌ 
  من شره وقال للعسكر: إن هذا كافٌر ال ديٌن له وال مذهب.

  فلما جاء المساء دخل عليها فرأها البسًة آخر ما عندها من الثياب وهي ضاحكة وقالت له ليلة مباركة.
 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  والتسعين بعد التسعمائة وفي الليلة الثامنة 
قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد أن بنــت الملــك قابلــت الــوزير وقالــت لــه مرحبــًا بــك ولــو كنــت قتلــت أبــي 
وزوجي لكان أحسن عندي فقـال لهـا ال بـد أن أقتلهمـا فأجلسـته وصـارت تمازحـه حتـى تظفـر بالخـاتم وتبـدل 

  .فرحه بالنكد على ما ناصبته وما فعلت معه هذه الفعال
فلمــا رأى المالطفــة واإلبتســام هــاج عليــه الغــرام وطلــب منهــا الوصــال فلمــا دنــا منهــا تباعــدت عنــه وبكــت  

وقالت يـا سـيدي أمـا تـرى الرجـل النـاظر إلينـا بـاهللا عليـك أن تسـترني عـن عينـه فكيـف تواصـلني وهـو ينظـر 
لينـا فظـن أن خـادم الخـاتم إلينا فاغتاظ وقال: أين الرجل قالـت هـا هـو فـي فـص الخـاتم يطلـع رأسـه وينظـر إ

ينظر إليهما فضحك وقال ال تخافي إن هذا خـادم وهـو تحـت طـاعتي قالـت أنـا أخـاف مـن العفاريـت فاقلعـه 
وارمــه بعيــدًا عنــي فقلعــه ووضــعه علــى المخــدة ودنــا منهــا فرفســته برجلهــا فــي قلبــه فانقلــب علــى قفــاه مغشــيًا 

وه فقـبض عليـه أربعـون جاريـة وعجلـت بأخـذها الخـاتم عليه وزعقت على أتباعها فأتوها بسـرعٍة فقالـت امسـك
من فوق المخدة ودعكته وٕاذا بأبي السعادات أقبل يقول لبيك يا سيدتي فقالت احمل هـذا الكـافر وضـعه فـي 
الســجن وثقــل قيــوده فأخــذه وســجنه فــي ســجن الغضــب ورجــع وقــال لهــا: لقــد ســجنته، فقالــت لــه: أيــن أبــي 

راب، قالت: أمرتك أن تأتيني بهما فـي هـذه السـاعة، فقـال: سـمعًا وطاعـًة وزوجي قال رميتهما في الربع الخ
ثــم طــار مــن أمامهــا ولــم يــزل طــائرًا إلــى أن وصــل إلــى الربــع الخــراب ونــزل عليهمــا فرآهمــا قاعــدين يبكيــان 
 ويشكوان لبعضهما فقال لهما ال تخافا قـد أتاكمـا الفـرج وأخبرهمـا بمـا فعـل الـوزير وقـال لهمـا أنـي قـد سـجنته

بيدي طاعًة لها ثم أمرتني بإرجاعكما، ففرحا بخبره ثم حملهما وطـار بهمـا فمـا كـان غيـر سـاعة حتـى دخـل 
بهما على بنت الملك فقامت وسلمت على أبيها وزوجها وأجلستهما وقدمت لهما الطعـام والحلـوى وباتـا بقيـة 

  الليلة.
خرًة وقالت يا أبت أقعد أنت على كرسيك ملكـًا وفي ثاني يوم ألبست أباها بدلًة فاخرًة وألبست زوجها بدلًة فا

على ما كنت عليه أوًال واجعل زوجي وزير ميمنة عندك وأخبر عسكرك بما جرى وهات الوزير من السـجن 



واقتله ثم احرقه فأنه كافٌر وأراد أن يدخل علـي سـفاحًا مـن غيـر نكـاح وشـهد علـى نفسـه أنـه كـافر ولـيس لـه 
لذي جعلته وزير ميمنـة عنـدك فقـال سـمعًا وطاعـًة يـا بنتـي ولكـن أعطينـي دين يتدين به واستوص بنسيبك ا

الخاتم أو أعطيه لزوجك فقالت أنه ال يصلح لك وال لـه وٕانمـا الخـاتم يكـون عنـدي وربمـا أحميـه أكثـر منكمـا 
ومهمــا أردتمــا فاطلبــاه منــي وأنــا أطلــب لكمــا مــن خــادم هــذا الخــاتم وال تخشــيا بأســًا مــا دمــت أنــا طيبــة وبعــد 

  موتي فشأنكما والخاتم فقال أبوها هذا هو الرأي الصواب يا بنتي.
ثم أخذ نسيبه وطلـع إلـى الـديوان وكـان العسـكر قـد بـاتوا فـي كـرٍب عظـيٍم بسـبب بنـت الملـك ومـا فعـل معهـا 
الوزير من أنه دخل عليها سفاحًا من غير نكاح وأساء الملك ونسيبه وخافوا أن تنتهـك شـريعة اإلسـالم ألنـه 

هم أنه كـافٌر، ثـم اجتمعـوا فـي الـديوان وصـاروا يعنفـون شـيخ اإلسـالم ويقولـون لـه لمـاذا لـم تمنعـه مـن ظهر ل
فقـال لهـم: يـا نـاس أن الرجـل كـافٌر وصـار ملكـًا للخـاتم وأنـا وأنـتم ال يخـرج مـن  ؟الدخول على الملكة سفاحاً 

. فبينمـا العسـاكر مجتمعـون يتحـدثون أيدينا في حقة شيء فاهللا تعالى يجازيـه بفعلـه فاسـكتوا أنـتم لـئال يقـتلكم
  في هذا الكالم وٕاذ بالملك دخل عليهم في الديوان ومعه نسيبه معروف.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة التاسعة والتسعين بعد التسعمائة 
يتحـدثون بشـأن الـوزير ومـا قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العساكر من شدة غيظهم جلسـوا فـي الـديوان 

فعل بالملك ونسيبه وبنته وٕاذا بالملك قدم إليهم في الـديوان ومعـه نسـيبه معـروف، فلمـا رآتـه العسـاكر فرحـوا 
بقدومه وقاموا له على األقدام وقبلوا األرض بين يديه، ثم جلس على الكرسـي وأفـادهم بالقصـة فزالـت عـنهم 

مــن الحــبس فلمــا مــر العســاكر صــاروا يلعنونــه ويوبخونــه حتــى  الغصــة وأمــر بزينــة المدينــة وأحضــر الــوزير
  وصل إلى الملك فلما تمثل بين يديه أمر بقتله أشنع قتلة ثم حرقوه وراح إلى سقر في أسوا الحاالت.

ثم أن الملك جعل معروفًا وزير ميمنة عنده وطابت لهم األوقات وصفت لهم المسرات واستمروا علـى ذلـك  
نة السادســة مــات الملــك فجعلــت بنــت الملــك زوجهــا ســلطانًا مكــان أبيهــا ولــم تعطــه خمــس ســنوات، وفــي الســ

الخاتم، وكانت فـي هـذه المـدة حملـت منـه ووضـعت غالمـًا بـديع الجمـال بـارع الحسـن والكمـال ولـم يـزل فـي 
حجر الدادات حتى بلغ من العمـر خمـس سـنوات فمرضـت أمـه مـرض المـوت فأحضـرت معروفـًا وقالـت لـه 

قال لها: سالمتك يا حبيبـة قلبـي، قالـت لـه ربمـا أمـوت فـال تحتـاج إلـى أن أوصـيك علـى ولـدك أنا مريضة، 
إنمــا أوصــيك بحفــظ الخــاتم خوفــًا عليــك وعلــى هــذا الغــالم، فقــال: مــا علــى مــن يحفظــه بــأس، فقلعــت الخــاتم 

  حكام.وأعطته له، وفي ثاني يوٍم توفيت إلى رحمة اهللا تعالى وأقام معروف ملكًا وصار يتعاطى األ
فاتفق له في بعض األيام أنه نفض المنديل فانفضت العساكر من قدامه إلى أماكنهم ووصل هو إلى قاعـة 
الجلوس وجلس فيها إلى أن مضى النهار وأقبل الليل باإلعتكار فجاء إليه أرباب منادمته من األكـابر علـى 

وا اإلجـازة باإلنصـراف فـأذن لهـم، عادتهم وسهروا عنده من أجل البسـط واإلنشـرح إلـى نصـف الليـل، ثـم طلبـ
وبعد ذلك جاءت إليه جاريـٌة كانـت مقيـدة بخدمـة فراشـه ففرشـت لـه المرتبـة وقلعتـه البدلـة وألبسـته بدلـة النـوم 



واضطجع فصارت تكبس قدميـه حتـى غلـب عليـه النـوم فـذهبت مـن عنـده وراحـت إلـى مرقـدها ونامـت، هـذا 
  ما كان من أمرها.

معــروف فأنــه بينمــا كــان نائمــًا لــم يشــعر إال وشــيٍء بجانبــه فــي الفــراش فانتبــه  وأمــا مــا كــان مــن أمــر الملــك
مرعوبًا وقال أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم، ثـم فـتح عينيـه فـرأى بجانبـه امـرأة قبيحـة المنظـر فقـال لهـا مـن 

وقـال:  قالت ال تخف أنا زوجتك فاطمة العرة، فنظر في وجهها فعرفها بمسخة صورتها وطول أنيابهـا ؟أنت
من أين وصلت علي ومن جاء بك إلـى هـذه الـبالد فقالـت لـه: فـي أي بـالد أنـت فـي هـذه السـاعة قـال: فـي 

قالت: لما تشـاجرت  ؟قالت: في هذه الساعة: قال: وكيف ذلك ؟مدينة خيتان أختن وأنت متى فارقت مصر
وســأل القضــاة عنــك  معـك وأغــواني الشــيطان علــى ضــررك واشــتكيتك إلــى الحكـام ففتشــوا عليــك فمــا وجــدوك

فما رأوك بعد أن مضى يومان لحقتني الندامة وعلمت أن العيب عندي وصار الندم ال ينفعني وقعدت مـدة 
أياٍم وأنا أبكي على فراقك وقل مـا فـي يـدي واحتجـت إلـى السـؤال، فصـرت أسـأل كـل مغبـوٍن وممقـوٍت ومـن 

كـل ليلـٍة أقعـد أبكـي علـى فراقـك وعلـى مـا حين فارقتني وأنا آكل من ذل السؤال وصرت في أسـوأ األحـوال و 
قاسيت بعد غيابك من الذل والهوان والتعاسة والخسران، وصارت تحدثه بما جـرى لهـا وهـو باهـت فيهـا إلـى 
أن قالـت: وفــي األمــس درت طــول النهــار أســأل فلــم يعطنــي أحــد شــيئًا وصــرت كلمــا أقبــل علــى أحــد واســأله 

بــل الليــل بــت مــن غيــر عشــاء فــأحرقني الجــوع وصــعب علــي مــا كســرة يشــتمني وال يعطينــي شــيئًا، فلمــا أق
فقلـت: أنـه كـان لـي  ؟قاسيت، وقعدت أبكي وٕاذا بشخٍص تصور قدامي وقال لي: يا امـرأة ألي شـيٍء تبكـين

زوٌج يصرف علي ويقضي أغراضي وقد فقد مني ولم أعرف أين راح وقد قاسيت الغلب من بعـده فقـال: مـا 
قـال: أنـا أعرفـه اعلمـي أن زوجـك اآلن سـلطانًا علـى مدينـة وٕان شـئت أن قلت: اسمه معـروف  ؟اسم زوجك

أوصلك إليه أفعل ذلك فقلت له: أنا فـي عرضـك أن توصـلني إليـه فحملنـي وطـار بـي بـين السـماء واألرض 
  حتى أوصلني إلى هذا القصر.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة األلف: 
هــا الملــك الســعيد أن فاطمــة العــرة قالــت لمعــروف: أن ذلــك المــارد أتــى بــي إلــى هــذا القصــر قالــت: بلغنــي أي

وقال لي: ادخلي في هذه الحجرة تري زوجك نائمًا على السرير فدخلت فرأيتك في هذه السيادة وأنـا مـا كـان 
ت التــي فتنينــي أملــي أنــك تفــوتني وأنــا رفيقتــك والحمــد هللا الــذي جمعنــي عليــك فقــال لهــا: هــل أنــا فتــك أو أنــ

وأنت تشكيني من قاٍض إلى قاٍض، وختمت ذلك بشكايتي إلى الباب العالي حتـى نزلـت علـى أبـا طبـق مـن 
القلعــة فهربــت قهــرًا عنــي وصــار يحكــي لهــا علــى مــا جــرى لــه إلــى أن صــار ســلطانًا وتــزوج بنــت الملــك، 

  وأخبرها بأنها ماتت وخلف منها ولدًا وصار عمره سبع سنين.
ــ  ذي جــرى مقــدر مــن اهللا تعــالى وقــد تبــت وأنــا فــي عرضــك أنــك ال تفــوتني ودعنــي آكــل عنــدك فقالــت: وال

العــيش علــى ســبيل الصــدقة ولــم تــزل تتواضــع لــه حتــى رق قلبــه لهــا وقــال: تــوبي عــن الشــر واقعــدي عنــدي 



وليس لك إال ما يسرك فأن عملت شـيئًا مـن الشـر أقتلـك وال أخـاف مـن أحـٍد فـال يخطـر ببالـك أنـك تشـكيني 
لى الباب العالي وينزل لي أبـا طبـق مـن القلعـة فـأني صـرت سـلطانًا والنـاس تخـاف منـي وأنـا ال أخـاف إال إ

مــن اهللا تعــالى فــإن معــي خــاتم اســتخدام متــى دعكتــه يظهــر لــي خــادم الخــاتم واســمه أبــو الســعادات ومهمــا 
ك وأرسـلك إلـى مكانـك طلبته منه يأتيني به فإن كنت تريدين الذهاب إلى بلدك أعطيك ما يكفيك طول عمـر 

بســرعة وأن كنــت تريــدين القعــود عنــدي فــإني أخلــي لــك قصــرًا وأفرشــه لــك مــن خــاص الحريــر وأجعــل لــك 
ــٍد حتــى  ــًة تخــدمك وأرتــب لــك المآكــل الطيبــة والمالبــس وتصــيرين ملكــة وتقيمــين فــي نعــيٍم زائ عشــرين جاري

قامة عندك ثـم قبلـت يـده وتابـت عـن الشـر قالت: أنا أريد اإل ؟تموتي أو أموت أنا فما تقولين في هذا الكالم
فرد لها قصرًا وحدها وأنعم عليها بجواٍر وطواشيٍة وصـارت ملكـة ثـم أن الولـد صـار يـروح عنـدها وعنـد أبيـه 
فكرهت الولد لكونه ليس ابنها فلما رأى الولـد منهـا عـين الغضـب والكراهيـة نفـر منهـا وكرههـا ثـم أن معروفـًا 

ولم يفكر في زوجته فاطمة العرة ألنها صارت عجوزًا شمطاء بصـورٍة شـوهاء اشتغل بحب الجواري الحسان 
وسحنة معطاء أقبح من الحيـة الرقطـاء خصوصـًا وقـد أسـاءته إسـاءة ال مزيـد عليهـا وصـاحب المثـل يقـول: 

  اإلساءة تقطع أصل المطلوب وتزرع البغضاء في أرض القلوب.
نما عمـل معهـا هـذا اإلكـرام ابتغـاء مرضـاة اهللا تعـالى، ثـم أن ثم أن معروفًا لم يأوها الخصلة الحميدة فيها وإ 

دنيــازاد قالــت ألختهــا شــهرزاد: مــا أطيــب هــذه األلفــاظ التــي هــي أشــد أخــذًا للقلــوب مــن ســواحر اإللحــاظ ومــا 
أحسن هذه النكت الغريبة والنوادر العجيبة فقالت شهرزاد: وأين هذا مما أحـدثكم بـه الليلـة المقبلـة إن عشـت 

الملك. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح أصـبح الملـك منشـرح الصـدر ومنتظـرًا لبقيـة الحكايـة،  وأبقاني
وقال في نفسه: واهللا ال أقتلهـا حتـى أسـمع بقيـة حـديثها ثـم خـرج إلـى محـل حكمـه وطلـع الـوزير علـى عادتـه 

ريمـه ودخـل علـى بالكفن تحت إبطه فمكث الملك في الحكـم بـين النـاس طـول نهـاره وبعـد ذلـك ذهـب إلـى ح
  زوجته شهرزاد بنت الوزير على جري عادته.

 وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

 

  وفي الليلة الواحدة بعد األلف 
ذهب الملك إلى حريمه ودخـل علـى زوجتـه شـهرزاد بنـت الـوزير فقالـت لهـا أختهـا دنيـازاد: تممـي لنـا حكايـة 

  معروف.
د أن الملـــك معروفـــًا صـــار ال يعتنـــي بزوجتـــه مـــن أجـــل النكـــاح وٕانمـــا كـــان قالـــت: بلغنـــي أيهـــا الملـــك الســـعي

يطعمها احتسابًا لوجه اهللا تعالى فلما رأته ممتنعًا عن وصالها ومشتغًال بغيرها بغضـته وغلبـت عليهـا الغيـرة 
ي ووســوس لهــا إبلــيس أنهــا تأخــذ الخــاتم منــه وتقتلــه وتعمــل ملكــة مكانــه ثــم أنهــا خرجــت ذات ليلــة مــن الليــال

ومضــت مــن قصــرها متوجهــًة إلــى القصــر الــذي فيــه زوجهــا الملــك معــروف واتفــق بــاألمر المقــدر والقضــاء 
المســطر أن معروفــًا كــان راقــدًا مــع محظيــة مــن محاظيــه ذات حســٍن وجمــاٍل وقــٍد واعتــداٍل ومــن حســن تقــواه 

مكتوبـًا عليهـا فـال يلبسـه  كان يقلع الخاتم من إصـبعه إذا أراد أن يجـامع احترامـًا لألسـماء الشـريفة التـي هـي



إال على طهارة وكانت زوجته فاطمة العرة لم تخرج موضـعها إال بعـد أن أحاطـت علمـًا بأنـه إذا جـامع يقلـع 
الخاتم ويجعله على المخدة حتى يطهر وكان من عادته أنه متى جامع يأمر المحظيـة أن تـذهب مـن عنـده 

ر، حتــى يرجــع مــن الحمــام ويأخــذ الخــاتم ويلبســه وبعــد خوفــًا علــى الخــاتم وٕاذا دخــل الحمــام يقفــل بــاب القصــ
ذلك كل من دخل القصر ال حرج عليه وكانت تعرف هـذا األمـر كلـه فخرجـت بالليـل ألجـل أن تـدخل عليـه 

  في القصر وهو مستغرٌق في النوم وتسرق هذا الخاتم بحيث ال يراها.
ضــي حاجــة مــن غيــر نــور فقعــد فــي فلمــا خرجــت كــان ابــن الملــك فــي هــذه الســاعة قــد دخــل بيــت الراحــة ليق

الظالم على مالقي بيت الراحة وترك الباب مفتوحًا عليه فلمـا خرجـت مـن قصـرها رآهـا مجتهـدة فـي المشـي 
يــا هــل تــرى ألي شــيٍء خرجــت هــذه الكاهنــة مــن قصــرها فــي جــنح  إلــى جهــة قصــر أبيــه فقــال فــي نفســه: 

مــن ســبب ثــم أنــه خــرج وراءهــا وتبــع أثرهــا مــن  الظــالم وأراهــا متوجهــٍة إلــى قصــر أبــي فهــذا األمــر ال بــد لــه
حيث ال تراه وكان له سيف قصير من الجوهر وكان ال يخرج إلى ديوان أبيه إال متقلدًا بذلك السـيف لكونـه 
مستعزًا به فإذا رآه أبوه يضحك عليه ويقول: ما شـاء اهللا إن سـيفك عظـيٌم يـا ولـدي ولكـن مـا نزلـت بـه حربـًا 

  ل له: ال بد أن أقطع به عنقًا يكون مستحقًا للقطع فيضحك من كالمه.وال قطعت به رأسًا فيقو 
ولما مشى وراء زوجة أبيه سـحب السـيف مـن غالفـه، وتبعهـا حتـى دخلـت قصـر أبيـه فوقـف لهـا علـى بـاب 
القصر، وصار ينظر إليها فرآها وهي تفتش وتقول: أين وضع الخاتم ففهـم أنهـا دائـرٌة علـى الخـاتم فلـم يـزل 

هــا حتــى لقيتــه فقالــت: هــا هــو والتقطتــه وأرادت أن تخــرج فــاختفى خلــف البــاب فلمــا خرجــت مــن صــابرًا علي
الباب نظرت إلى الخـاتم وقلبتـه فـي يـدها وأرادت أن تدعكـه فرفـع يـده بالسـيف وضـربها علـى عنقهـا فزعقـت 

  يفه في يده.زعقًة واحدًة ثم وقعت مقتولة فانتبه معروف فرأى زوجته مرميٌة ودمها سائل وابنه شاهرًا س
قال: يا أبي كم مرة وأنت تقول لي: إن سيفك عظيٌم ولكنك ما نزلـت بـه حربـًا وال  ؟فقال له: ما هذا يا ولدي

قطعــت بــه رأســًا وأنــا أقــول لــك: ال بــد أن أقطــع بــه عنقــًا مســتحقًا للقطــع وأعلمــه بخبرهــا ثــم أنــه فــتش علــى 
منطبقـة عليـه فتناولـه ثـم قـال لـه: أنـت ولـدي بـال  الخاتم فلم يره ولم يزل يفتش في أعضائها حتـى رأى يـدها

  شك أراحك اهللا في الدنيا واآلخرة كما أرحتني من هذه الخبيثة.
ثــم أن الملــك معروفــًا زعــق علــى أتباعــه فــأتوه مســرعين فــأعلمهم بمــا فعلــت زوجتــه فاطمــة العــرة وأمــرهم أن 

بها جماعة مـن الخـدام فغسـلوها وكفنوهـا  يأخذوها ويحطوها في مكاٍن إلى الصباح ففعلوا كما أمرهم ثم وكل
  وعملوا لها مشهدًا ودفنوها وما كان مجيئها من مصر إال لترابها.

ثــم أن الملــك معروفــًا أرســل بطلــب الرجــل الحــراث الــذي كــان ضــيفه وهــو هــارٌب فلمــا حضــر جعلــه وزيــر 
شــريفة النســب رفيعــة  ميمنتــه وصــاحب مشــورته، ثــم علــم أن لــه بنتــًا بديعــة الحســن والجمــال كريمــة الخصــال

الحسب فتزوج بها وبعد مدة من الزمان زوج ابنه وأقاموا مـدًة فـي أرغـد عـيش وصـفت لهـم األوقـات وطابـت 
  لهم المسرات إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب الديار العامرات ومينم البنين والبنات.

  كوت.فسبحان الحي الذي ال يموت وبيده مقاليد الملك والمل



وكانت شـهرزاد فـي هـذه المـدة قـد أنجبـت مـن الملـك ثالثـة ذكـور، فلمـا فرغـت مـن هـذه الحكايـة قامـت علـى 
قــدميها وقبلــت األرض بــين يــدي الملــك وقالــت لــه: يــا ملــك الزمــان وفريــد العصــر واألوان أنــي جاريتــك ولــي 

نابـك مـن طمعـًا حتـى أتمنـى ألف ليلة وليلة وأنا أحدثك بحـديث السـابقين ومـواعظ المتقـدمين فهـل لـي فـي ج
فقال لها الملك: تمني يا شهرزاد، فصاحت علـى الـدادات والطواشـية وقالـت لهـم: هـاتوا أوالدي  ؟عليك أمنية

فجاؤوا لها بهم مسرعين وهم ثالثة أوالد ذكور واحٌد منهم يمشي وواحٌد يحبي وواحٌد يرضع، فلما جـاؤوا بهـم 
يــا ملــك الزمــان أن هــؤالء أوالدك وقــد تمنيــت عليــك أن تعتقنــي وضــعتهم قــدام الملــك وقبلــت األرض وقالــت: 

مـن القتـل إكرامــًا لهـؤالء األطفـال فأنــك أن قتلتنـي يصـير هــؤالء األطفـال مـن غيــر أم وال يجـدون مـن يحســن 
  تربيتهم من النساء.

 فعنــد ذلــك بكــى الملــك وضــم أوالده إلــى صــدره وقــال: يــا شــهرزاد واهللا أنــي قــد عفــوت عنــك مــن قبــل مجــيء
هؤالء األوالد لكوني رأيتك عفيفة نقية وحرة نقية، بارك اهللا فيك وفي أبيك وأمـك وأصـلك وفرعـك، وأشـهد اهللا 
أني قد عفوت عنك من كل شيٍء يضرك. فقبلت يديـه وقدميـه وفرحـت فرحـًا زائـدًا وقالـت: أطـال اهللا عمـرك 

  وزادك هيبة ووقارًا.
دينـة وكانـت ليلـة ال تعـد مـن األعمـار ولونهـا أبـيض مـن وشاع السرور في سرايا الملـك حتـى انتشـر فـي الم

وجـه النهـار، وأصـبح الملـك مســرورًا وبـالخير مغمـورًا فأرسـل إلـى جميــع العسـكر فحضـروا وخلـع علـى وزيــره 
أبي شهرزاد خلعًة سنيًة جليلًة وقال له: سترك اهللا حيث زوجتني ابنتك الكريمة التي كانت سببًا لتـوبتي عـن 

وقد رأيتها حرة نقية عفيفـة ذكيـة ورزقنـي اهللا منهـا ثالثـة ذكـور والحمـد هللا علـى هـذه النعمـة قتل بنات الناس 
  الجزيلة.

ثم خلع على كافة الوزراء واألمراء وأربـاب الدولـة الخلـع السـنية وأمـر بزينـة المدينـة ثالثـين يومـًا ولـم يكلـف  
ريف من خزانـة الملـك فزينـوا المدينـة زينـة أحدًا من أهل المدينة شيئًا من ماله بل جعل جميع الكلفة والمصا

عظيمة لم يسبق مثلها ودقت الطبول وزمرت الزمور ولعب سائر أرباب المالعب وأجزل لهم الملك العطايـا 
والمواهب وتصدق على الفقراء والمساكين وعم بإكرامه سائر رعيته وأهل مملكته وأقام هو ودولتـه فـي نعمـة 

ازم اللــذات ومفــرق الجماعــات، فســبحان مــن ال يفنيــه تــداول األوقــات وال وســرور ولــذة وحبــور حتــى أتــاهم هــ
يعتريــه شــيٌء مــن التغيــرات وال يشــغله حــال عــن حــال وتفــرد بصــفات الكمــال والصــالة والســالم علــى إمــام 

  حضرته وخيرته من خليقته سيدنا محمد سيد األنام ونضرع به إليه في حسن الختام.
   




